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  العربیة* اھم حضارات شبھ الجزیرة  الدرس االول
  شبھ الجزیرة العربیة جزءا ال یتغیر من تاریخ الحضارة قبل اإلسالمس : 

سام نسبة لأمة سامیھ (  كما انھم نشأة الممالیك   -  ھاتعدد الحضارات واستمرار   -االستقرار البشرى   - بسبب 

   -ومن ھذه الحضارات ما یلى : الموارد والتواصل مع الحضاراتتعدد  -بن نوح )  

  جنوب الجزیرة العربیة  ( الیمن ) – ١
   ) و* مملكة معین    : العاصمة ( قرنا

  رب )أ* مملكة سبأ    : العاصمة ( م

  * مملكة حمیر : العاصمة القدیمة ( ربدان  )  وحالیا ( ظفار )

   ملحوظة :

  تقع بین سبأ وبحر القلزم  ( البحر األحمر ) حمیرتقع فى جنوب غرب الیمن /  سبأ تقع فى منطقة الجوف /  * معین

  م ٦أواخر القرن * ازدھرت مكھ تجاریا فى 

  العرب والروموبین العرب والفرس   بین * شمال الجزیرة "حد فاصل " 

   فى غرب نھر الفرات م٣القرن * نشأة مملكة الحیرة فى 

  -فمثال: الجزیرة ( الحجاز ) غرب – ٢
أشھر األسواق  من وتحكم قبیلة قریش فى رحلة الشتاء والصیف  -وجود بیت هللا الحرام   وتشتھر بـ  مكة – ١  

  عكاظ  ، وذى المجنھ .

تقع شمال مكھ لذلك تتحكم فى الشتاء   -(  المدینة المنورة حالیا )  واحة العرب لوجود الزراعة بھا   یثرب – ٢

  . األوس والخزرجیعیش فیھا قبیلتى  - والصیف   

  :فمثال شمال الجزیرة  – ٣
  الغساسنة )  -نباط  الا  - ( تدمر  وتضم الشام  -العراق ( الحیرة )          –

 حضارة الغساسنھ حضارة الحیرة
 الشام العراق البلد

قبائل عربیة ھاجرت من الیمن بعد انھیار  أصلھم
 سد مأرب

قبائل األزد ھاجرت من الیمن بعد انھیار سد 
 مأرب

 ھمیجیلھ بن األ النعمان بن المنذر الملك
التحالف مع 

 القوى الخارجیة
  تحالفت مع الروم

 تحالفت مع الفرسو
ھـ  ١٣تحالفوا مع الروم فى معركة الیرموك 

 ضد المسلمین -
  

  الجابیة :عاصمة الغساسنة   – ٢یعرف الفرس قدیما بالساسانین           – ١   :ملحوظة 

   قبل االسالم أشھر  النساء فى الجزیرة *

  التجارة   فىخدیجة   – ٣بلقیس  ملكة سبأ        – ٢زنوبیا    ملكة تدمر         – ١    

  أھم العلوم قبل االسالم :* 
  ( معرفة الكواكب والنجوم )علم الفلك :  – ١    

  .معرفة توقیت ھبوب الریح والمطر علم األنواء :  – ٢    

  الحارث الثقفى: العالج باألعشاب وطبیب العرب علم الطب  – ٣    

دلیال على شق الطرق فى الجیال لربط القرى بالمدن  (  وبناء الطرق والسدود فى الجبال علم الھندسة :  – ٤    

  براعة الھندسة لدیھم )

   فى شبھ الجزیرة العربیة العمارة
  القسطل   بالفساسنةأھم القالع ... * 

  معبد الشمس بالیمن .. * أھم المعابد ..
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  . دیر ھند بنت النعمان ... ةدیراال* أشھر 

  الغساسنةب * كنسیة الرصافة ...

  المشتى  بالغساسنة  -الخورنق بالحیرة    -مدان بصنعاء        غ - * القصور :  

بنحت الجبال  فى مدینة الحجر المعروفة بالمدینة الوردیة حیث قام قوم سیدنا صالح ( قوم ثمود ) علم النحت : *

  حتى أصبحت مدینة الحجر .

  * النظام السیاسى فى الجزیرة قبل االسالم :

 فى المدن ( الحضر ) البدو ( الصحراء )
  كان نظام الحكم قبلى ینقسم الى :

  شیخ القبیلة - ١
  قیادة المعارك -
  فض المنازعات -
  عقد المعاھدات -

  مجلس القبیلة - ٢
 الندوةیتكون من الزعماء لعقد دار 

  كان نظام الحكم شبھ ملكى:
  الملك – ١

  حفظ األمن واألمان -              
  قیادة الجیش -              
  ادارة شئون البالد -              

  كبار الموظفین – ٢
  حكام األقالیم ( الكبر) – ٣
  مجلس العام – ٤
 الجیش - ٥

  

  واحد ؟لم تكن العالقة بین القبائل تسیر على نسق س : 

  نصر المظلوم من الظالمین .ھو حلف یو  حلف الفضولكانت العالقة بین القبائل عالقة ود وتحالف مثل  -

  على الرعى والثأر والمیاهالحرب وكانت تقوم  الفجار والبسوسالعالقة بین القبائل حرب مثل حرب فى مرة أخرى كانت و -

  :فى الجزیرة العربیة * الحیاة االقتصادیة 
  كانت الحرفة السائدة فى الجزیرة العربیة بسبب الصحراءالرعى  :  – ١ 

  وشمال الجزیرة لوجود المیاه والتربة . –الیمن  –یثرب فى وكانت تتم  غیر منتظمة بسبب قلة المطر الزراعة :  – ٢

  . الخلیج العربىالمصنوع من اللؤلؤ المستخرج من  والحلىالسیوف والرماح الصناعة :  – ٣

  إزدھار التجارة فى الجزیرة العربیة : س : 

  معرفة العرب بمواقع الكواكب لھدایة البر والبحر . -الطرق الممھدة وخبرة العرب بھا    -  

  شھرة مكھ التجاریة -الموقع المتوسط بین الشرق والغرب            -  

  امتالك الیمن ألسطول تجارى ینقل البضائع للھند والصومال -  

  استخدام العرب العملة كالدینار والدرھم رغم استمرار المقایضة -  

   فى الجزیرة العربیة * الحیاة الدینیة قبل االسالم
  :    * نوع األدیان

  األدیان الوضعیة - ٢  األدیان السماویة – ١

  وھى عبادة هللا الواحد   على دین ابراھیم  الحنفیة  -

قلیل فى خیبر  عددھم موسى وكان  على دین  الیھودیة -

  ثرب وحمیر      یو

الغساسنة (فى  )علیھ السالم( عیسى  على دین  المسیحیة -   

  والحیرة )

                                                                                     

   )ومناة  وھبل ( الالت والعزةالوثن واألصنام   -

لكواكب والنجوم ) فى بالد الرقة ة ( ابئالصا -

  وحیران

  فى بالد الفرسوكانوا  عبدة النار المجوسیة  -
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  الحیاة االجتماعیة فى الجزیرة العربیة
  ة فى الجزیرة قبل االسالم :ئی* ماھى العادات الس

  تفضیل الولد عن البنت . -  وأد البنات         -لعب المیسر       -ا الزن -   تعدد الزوجات   -الخمر        شرب -  

  * ماھى العادات اإلیجابیة فى الجزیرة قبل اإلسالم ؟

  نجدة الجار . –الوفاء بالعھد                –  الفروسیة –الشجاعة          –الكرم        –    

  اإلسالم  بالطبقى : * یعرف المجتمع فى الجزیرة العربیة قبل

   العبید والموالى . – ٣صغار التجار والحرفیین      – ٢األحرار وألغنیاء        – ١      

=============================================================  

  صلى هللا علیھ وسلم : –مولد الرسول محمد *  الدرس الثانى

  )عام الفیل ( المعروف بـ  م   ٥٧٠ربیع األول سمة  ١٢ولد یوم اإلثنین  -  

  بعد عودتھ من تجارة الشام . یثرب فىودفن  ولد الرسول یتیم األب  حیث مات أبوه ( عبدهللا )  -  

تسمى ( حلیمھ السعدیة ) وماتت أمھ  بنى سعد* أمھ ( آمنھ بنت وھب ) فى صغره أرسلتھ لمرضعة فى الصحراء من 

  .سنوات  ٦وعمره 

) وكان كثیر العیال فقیر الحال  ابوطالبسنوات ، ثم تكفل بھ عمھ (  ٨ومات وعمره )  عبدالمطلبتكفل بھ جده ( * 

      لذلك :

  ( حیث تعلم العطف ، واللین ، والرحمة )   عمل بالرعى   )١(     

وتحمل المسؤلیة وحسن التعامل مع  فى رحلة الشام فاشتھر بالصدق واألمانة  مع عمھ  عمل بالتجارةو) ٢(     

  الناس  واالخالق 

  * صفات النبى :
  .)بعد بیع الناقة من أبى جھل المتبقى  عرابى فى الحصول على مالھ االساعد حیث (  مناصرة المظلوم – ١ 

  فى غار حراءالتأمل والتفكیر   – ٢

  )وضع الحجر األسود بین القبائل بأن تأتى كل قبیلة وتمسك أحد أطراف القماش مثل إنھاء أزمة (المشكالت على حل  القدرة – ٣

  –صلى هللا علیھ وسلم  –نزول الوحى على الرسول 

  ھو جبریل علیھ السالم  * من ھو الوحى :

  ) غار حراءعلى النبى فى أول الدعوة (  * مكان نزول الوحى  :

  ( إقرأ ) سورةالنبى وجبریل فیما یعرف بـ* دار الحوار بین 

  أبدا )شرا وقالت لھ ( وهللا لن یخزیك هللا  السیدة خدیجة* بعد ھذا الحوار ذھب النبى الى بیت زوجتھ 

 الدیانة الحنیفیةوكان على باالنجیل والتوراة  ) حیث كان راھبا وعالما ورقة بن نوفل * ثم أخذتھ الى ابن عمھا ( 

  الذى نزل على عیسى وموسى( جبریل ) الناموس   ان ما رأیتھ یا محمد انھورقة بن نوفل فقال لھ 

  ؟بسبب ھل العالم كان فى حاجة الى اإلسالم  س:

  الیھودیة  –الحنفیة   - تعدد العبادات  مثل : األصنام   – ١    

  للدعوة الى عبادة هللا وحده . – ٢   

  تردى كل األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة . – ٣   

  * تنقسم الدعوة االسالمیة الى :

  واجھت االیذاء الشدید . -سنھ      ١٣استمرت  -  دعوة مكیھ   : – ١   

  وتبدأ منھا تأسیس الدولة اإلسالمیة . -سنوات    ١٠استمرت  -:    دعوة مدنیة – ٢   
  

  سنھ  ٢٣االسالم نزل فى   -: ملحوظھ* 
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  أوال : الدعوة المكیة :
   مرحلة سریة  : – ١

  كانوا من مختلف األطیاف . -فرد    ٦٠عدد اللذین أسلمو   -سنوات خوفا من ایذاء قریش  ٣استمرت  *

  مرحلة جھریة : – ٢

  للناس جمیعا أعلن االسالمووقف النبى على جبل الصفا * 

  وأن ابى لھب كافیا النھاء االسالم .ھاشم  على اعتبار أنھا مسألة داخلیة لبنى  دخل قریشت* فى البدایة لم ت

  :طریق عنازداد عدد المسلمین فتدخلت قریش  فى النھایة و*

  لھب ) و ( الولید بن المغیرة ) ىبواسطة عم الرسول ( اب شاعات واألكاذیب .ل(أ)حرب ا 

من تأثیر على الرسول فرد على عمھ بأن یذھب لقریش ویقول  لما لھ (ب) التفاوض مع عم الرسول ( ابو طالب ): 

  وهللا لن أترك االسالم أو أھلك دونھ .

  ه بالمال والملكءلكنھا فشلت وقاموا بإغرا (جـ) التفاوض مع الرسول : 

  للرسول وأصحابھ . التعذیب واإلیذاءد) ( 

عبدالمطلب )  بنى –ریش وأھل النبى (بنى ھاشم وھى مقاطعة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة بین ق (ھـ) المقاطعة : 

أفراد من قریش على عالقة بأھل  جاءحتى سنوات  ٣ألنھم ساعدو الرسول على الرغم أن كثیر منھم مشركین واستمرت 

  النبى وأنھوا المقاطعة .

  * موقف الرسول من ھذه الوسائل :

  )صبرا آل یاسر الصبر والتحمل   (  – ٢الحكمة والموعظة الحسنة          – ١   

  ابى بكر الذى اشتراه  بالل بن رباحانقاذ المستضعفین من خالل شراء العبید مثل  – ٣  

  التفكیر فى مكان آخر لنشر اإلسالم وحمایة المسلمین من ایذاء قریش . – ٤  

فى مرحلتین ومرت على النجاشى ) وھو دل ال یظلم أحد ( عاألن ملكھا رجال مسیحى  الھجرة الى الحبشة – ٥  

وا المسلمین دللنجاشى لیستعی) عبدهللا بن ربیعة ، عمرو بن العاص أرسلت قریش ( ثم   السابعة  / الخامسة السنھ 

  فرفض النجاشى .

  توفوا .خدیجھ وزوجتھ طالب ابو  النبى من البعثة ألن عم   ١٠وھو العام  عام الحزن  : – ٦  

  كیف ھاجر الرسول من مكة الى یثرب :* 
 بیعة العقبة الثانیة بیعة العقبة األولى

 من البعثة ١٣ من البعثة ١٢أوائل  السنھ
  

 األطراف
رجال من قبائل األوس والخزرج   ١٢

 والرسول
 والرسول رجال وامرأتین، ٧٣

  

 النصوص
  نشر االسالم واالیمان بھ

 مكارم األخالق -
  نصرة الرسول ومساعدتھ

 نشر االسالمو
  

  : ھى اتفاق الطرفین البیعة* 
  

  :ملحوظة 

  یت قدماهمقام الرسول برحلة الى الطائف ولم یؤمن أھلھا وألقوة بالحجارة حتى أدمن البعثة  ١٠فى العام  – ١ 

  وأسلموا .أفراد ) من األوس والخزرج  ٦قابل وفدا ( من البعثة  ١١فى العام  – ٢

  لماذا أسلم أھل یثرب عندما ھاجر الرسول ؟س : 

  ألن أھل یثرب أھل لین ورحمة . -

  معرفتھم بالدین الجدید من خالل الیھود .و -

  الحتیاجھم لشخص یجمع االوس والخزرج بعد حالة الحرب بینھم .و -
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  لماذا اختار الرسول یثرب للھجرة إلیھا ؟ س : 

  .مبایعة العقبة الثانیة للرسول بالھجرة الى یثرب  – ٢أمرا إلھیا                  – ١  

  * التخطیط للھجرة :
  بتوفیق من هللا والسریة التامة نجحت الھجرة وباعتماد الرسول على بعض األشخاص مثل :  -

  .واالمداداتإلعداد الطعام أسماء بنت أبى بكر .....  -أیام         ٣رفیقھ فى غار ثور ... أبى بكر    -

  دلیل الرسول فى الصحراء..... عبدهللا بن أریقط -.... لجمع أخبار قریش      عبدهللا بن أبى بكر  -

قبیلة رجل لقتل كل على الرغم من أن قریش اجتمعت فى دار الندوه واتفقوا على اتخاذ من  الھجرة  ونجحت -

  دمھ بین القبائل .الرسول ویتفرق 

  .)مدرسة دار األرقم بن أبى األرقم (  وھى لتربیة المسلمین على أسس عقائدیة وكانت * أول مدرسة فى اإلسالم 

============================================================  

  بناء الدولة االسالمیة فى یثرب الدرس الثالث

   * سكان یثرب ینقسم الى :

  جرون من الیمن بعد انھیار سد مأربا) وھم مھاألوس والخزرج ( العرب  وھم  – ١

  طحان   بویعیشون فى وادى یھود بنى النضیر  – أالیھود من  – ٢

  ویعیشون فى وادى مھزور یھود بنى قریظة  – ب                  

  ویعیشون فى وسط المدینةیھود بنى قینقاع  – ج                  

  عالقة الیھود بالعرب .* 

  فى البدایة كانت العالقة وفاق وتحالف والعیش فى سالم .الوفاق   – ١

   -انفسھم فمثال :التحالف مع العرب من أجل القضاء على العرب   ٢

  تحالفوا مع األوس یھود بنى النضیر وبنوا قریظة   -    

 ئ( مج بعاثیوم فحدثت الوقیعة بین األوس والخزرج واقتتلوا حتى یھود بنى قینقاع تحالفوا مع الخزرج  -    

  الرسول )

  * ماھى دعائم الدولة االسالمیة التى بناھا
  المسجد – أ

  مكان للصالة والعبادة     - مآوى للمھاجرین     -مركز للشئون العسكریة واالسالمیة     كان  -

  ومدرسة لتعلیم أمور المسلمین .مركز  - الوحدة واأللفة بین المسلمین         -

  -من االوس والخزرج ) والسباب :المؤاخاة بین المھاجرین ( أھل مكھ ) واألنصار ( أھل یثرب ..... – ب

فالحنین الى مكة نجح النبى  ان أھل مكھ تركوا أراضیھم ودیارھم ورحلوا الى العیش فى یثرب * نفسى ووجدانى :

  فى تحبیھم فى یثرب

  .ان أھل مكھ یعملون بالتجارة وأھل یثرب یعملون بالزراعة والصناعة  * اقتصادى :

     ان أھل مكھ تركوا أھلھم وأصحابھم وعاشوا فى بلد جدیدة ( یثرب ) . * اجتماعى :
  صحیفة المدینة ( دستور المدینة ) -ج

  الجمیع . : وثیقة أقرھا الرسول لیؤكد على التعایش للجمیع فى وطن واحد والتساوى بین* التعریف 

   -:* الھدف من الصحیفة

  واجبات )   –تنظیم العالقة بین كل العناصر  ( حقوق  -   

  ارساء مبدأ التعایش السلمى مع اآلخر -   

  البنود :* 

  اإلنتماء لإلسالم فوق االنتماء للقبیلة .فـالمسلمون أمة واحدة   – ١
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فمھاجرى التكافل االجتماعى بین فصائل المدینة    – ٢  قریش على ربعتھم 

  فذمة هللا واحدة فالمؤمنین موالى بعضاحترام أمان المسلم  – ٣

  من تبع المسلمین من الیھود فلھم النصر .حمایة أھل الذمة    – ٤

  .فالیھود لھم نفقتھم والمسلمین نفقتھم  االستقالل المالى لكل طائفة  – ٥

  بنى عوف أمھ من المؤمنین وللمسلم دینھ وللیھود دینھم یھودف - :حریة العقیدة والشعائر مكفولة – ٦

  ( یھود ومؤمنین )سواء  الدعم المالى للدفاع عن المدینة مسئولیة الجمیع  – ٧

  ضد أى عدوان سواء مسلم ویھودى لحمایة یثرب .الدفاع المشترك  – ٨

  بین المسلمین وأھل الكتاب .فى التعامل  النصح والبر  – ٩

  ظل فى مكانھوحق األمن لكل مواطن سواء  خرج أو نصرة المظلوم  – ١٠

  واجھ الرسول فى بنائھ االقتصادى عدة مشاكل  : -البناء االقتصادى :  – د
  صعوبة استیعاب المدینة للمھاجرین -المھاجرون أصبحوا بال سكن وال مال       -

  عدم خبرة المھاجرین بالزراعة . -

  فى حل المشكالت ؟* كیف نجح الرسول  

الزبیر بن العوام أخذ ارض و/  ینبع احیاء األرض المھملة فمثال اعطى ( على بن أبى طالب عیون - من خالل :

  )الحارث أخذ أرض بناحیة الفرع  بن المدینة / بالل

  وادى قتاه . -وادى بطحان   كما فى تنظیم الرى   -            

  المدینة . - كـ المناخة انشاء اسواق :   -            

  اعداد الجیش للحفاظ على الدولة  -ھـ 
 من خالل :  نشر الرسالةوحمایتھا من األخطار  وتأمین الدولة وحمایتھا  *  بھدف 

  خالد ) –على  –( حمزه فادى الى ظھور شخصیات عسكریة كـللھجرة  السنة األولىاحصاء الرجال القادرین على الحرب فى  -

  الصحابة على القتال والتسلیح .تدریب  -

  ارسال السرایا والغزوات لبسط ھیبة الدولة . -

  التداول مع أھل الخبرة والصحابة . -

  بناء القوة العسكریة للدولة اإلسالمیة   -

  واجھ الرسول ودولتھ مشكلتین : *
  وتفتت المسلمین .ھدفھ اثارة الفتنة  -تزعمھم عبدهللا بن سلول        - مشكلة المنافقین  :  –أ

  ( زعیم المنافقین لضرب المسلمین ) عبدهللا بن سلول* الوسائل التى اتبعھا 

لیس ضرار بناء مسجد  - عائشةلشق الصف مثل حادثة اإلفك الخاصة بالسیدة  نشر الشائعات واألكاذیب : – ١

  للصالة ولكن لوضع الدسائس على اإلسالم 

  التحالف مع أعداء المسلمین : – ٢

  ھـ وانسحبوا من المعركة . ٣تحالف المنافقین مع المشركین فى غزوة أحد  -     

  ھـ ٤تحالف المنافقین مع یھود بنى النضیر لقتال النبى  -     

  ھـ ٧تحالف المنافقین مع الیھود فى غزوة حنین  -     

  ھـ ٥تحالف المنافقین ضد الرسول فى غزوة الخندق   -     

  ھـ بین المسلمین والروم . ٩لم یشتركوا فى غزوة تبوك  -     

  * موقف الرسول من المنافقین :

  لم یقتلھم خوفا أن یقال أن الرسول یقتل أصحابھ . -   

  ھـ ١٠فى العام  عبدهللا بن سلولبدأ تفتیت صفوفھم ثم قل شأنھم بعد موت  -   
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  :فقاموا بـمشكلة الیھود  – ب 

  لتنفیر الناس منھ ونشر الشائعات كما فى غزوة بنى قینقاع . تشویھ صورة االسالم : - ١

      التحالف مع المشركین – ٢

  مع مشركین مكھبنى النضیر  -      

  ھـ ٧حنین   وغزوة الخندق  اولرسول فى غزوة األحزاب ضد اقریظھ بنى  -      
  

  بالوقیعة بین االوس والخزرج  شق الصف االسالمى - ٣

   عن طریق ھـ ٤محاولة اغتیال الرسول فى  - ٤

  .فى الشاهدس السم  – ٢         علیھ لكن السماء نادت علیھ واخبرتھ بذلك القاء الصخور  –  

============================================================  

   الرسول  صلى هللا علیھ وسلم غزواتاھم  الدرس الرابع

   -ھناك اخطار ھددت الدولة االسالمیة منھا داخلى ومنھا خارجى : -
  

  خطر داخلى )ال(  -اوال:
  غزوة بنى قینقاعأ) 

  ھـ بعد غزوة بدر الكبرى ٢  التاریخ

  

  السبب

  عداء یھود بنى قینقاع للمسلمین وعدم وفائھم بالصحیفة - ١

  تحدى یھود بنى قینقاع للرسول عندما ألتقى  بھم فى السوق وحذرھم من مصیر قریش . - ٢

  وقتل الیھودى فقام الیھود بقتلھ تعدى رجل یھودى على امرأة مسلمة فانتصر لھا رجل مسلم  - ٣
  

  االحداث
  ) كان قائد الجیش ( حمزه بن عبدالمطلب -

  عنھم كل االمدادات حتى ھب الرعب فى قلوبھم . لیلة ) ومنع ١٥تم محاصرة بنى قینقاع لمدة ( -

  

  النتائج

  ھزیمة یھود بنى قینقاع  - ١

  رجل من الیھود  حتى توسط لھم عبدهللا بن أبى سلول یطلب لھم العفو . ٧٠٠تم ربط  - ٢

  للشام فتخلص المسلمون من غدرھم .خرج یھود بنى قینقاع  - ٣
  

  : ملحوظة* 

   -:سرایا قبل غزوة بدر بھدف  ٤أرسل الرسول  - ١ 

  اثبات قوة المسلمین  –لومات عجمع الم -

  التعرف على طرق التجارة لقریش إلضعافھا اقتصادیا . -

  كانت معظم حروب النبى من أجل وقف خطر المشركین . - ٢

للمھاجرین بعد اخرى بإعتباره أحد زعماء المدینة ورسالة  بن أبى سلول أرسلت قریش رسالة للمنافق عبدهللا  - ٣

  وھذا دلیل على حقد قریش وعداؤھا وإعالنھا الحرب على اإلسالم فى المدینة .نجاح ھجرة الرسول 

  : ھم أعداء اإلسالم خارج المدینة . األخطار الخارجیة - ٤

  * مراحل الحروب مع المشركین

غزوة بدر حتى من ھـ ( ٥ھـ حتى ٢تبدأ من  - أركان الدولة  /  م للدفاع عن المدینة ودع كانت - المرحلة األولى :

  غزوة األحزاب )

ھـ   فتح مكھ  ٨ھـ  صلح الجیبیة وحتى ٦تبدأ من  - بھدف الھجوم وإنھاء تحالف المشركین  /  - المرحلة الثانیة :

  والطائف 
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  **الفتح االعظم  فتح مكھ  ب) 
  ھـ ٨  التاریخ
  نقض قریش صلح الحدیبیة بمساعدة قبیلة بنى بكر ضد قبیلة بنى خزاعة المتحالفة مع الرسول -  السبب

  

  االحداث
  أرسلت قریش أبى سفیان للرسول لیعتذر لھ عن نقض الصلح ولكن فشلت -

  ة الغزوة لیكون مفاجأة .جھقرر الرسول السیر لمكة  وأخفى عن الناس  -

  

  

  

  النتائج

  فتح الرسول مكھ ودخلھا متواضعا . - 

  أذن بالل األذان   -ھدم األصنام     -طاف بالبیت الحرام     - --

عفا الرسول عن أھل ( مكھ )  العفو عند المقدرة عندما قال یا معشر قریش ماترون أنى فاعل  -

  بكم قالت قریش أخ كریم وابن أخ كریم فقال اذھبوا فأنتم الطلقاء

  .فتح الطائف  -

  
  

   ھـ ٦ملحوظة : صلح الحدیبیة     سنة 

من أراد أن یدخل فى حلف محمد فیدخل ، ومن أراد أن یدخل فى حلف قریش فیدخل فدخلت قبیلة بنى  -:  شروطھ

  خزاعة فى حلف الرسول وبنى بكر فى حلف قریش

    -نتج عنھ مایلى : بعد صلح الحدیبیة

مثل : رسالة الرسول الى حاكم بصرى ى االسالم فشعر الروم بالخطورة * أرسل الرسول لملوك الشام للدخول ف

  ) ریالحارث بن عمإال أن شرحبیل قتل مبعوث الرسول ( شرحبیل بن عمرو 

  موقف الروم من االسالم عدائیا :كان * 
  

  على المدینة بفرض حصار اقتصادىعرب الشام  المتحالفین مع الروم فضرب  – ١   

  التجار و  المسلمین االعتداء على الدعاه  – ٢   

  القرى .وادى  دعوا الى االسالم فى كانت تاعتدوا على بعثة من الصحابة  – ٣   

  ر مبعوث الرسولیحاكم بصرى بقتل الحارث بن عم شرحبیل بن عمروقام  – ٤   

  المدینة . حاكم دمشق بالتھدید بإعالن الحرب علىالغسانى  ر مالحارث بن أبى شقام  – ٥   

  . احدى محافظات االردن المسلم  معانوقتلوا والى مدینة الشام اعتدوا على المسلمین من  – ٦   

  :فى  موقف الرسول من الروم ظھر * 

  ھـ ٩غزوة تبوك   – ٢ھـ    ٨غزوة مؤتھ   – ١   

  التجارة بین الشام والمدینةتأمین  - تأمین الدعوة االسالمیة     -فرض ھیمنة الدولة اإلسالمیة       - بھدف :

  -ثانیا االخطار الخارجیة :
  ھـ٨غزوة مؤتھ     

  هھـ    ٨ ٨   التاریخ

  ھـ وھذا إعالن الحرب .٦ر یقام شرحبیل حاكم بصرى بقتل مبعوث الرسول الحارث بن عم -  السبب

  

  

  

  االحداث

  أالف مقاتل  ٣جھز الرسول   -

  من القادة منھم زید بن حارثة وإذا قتل فجعفر بن أبى طالب واذا قتل فعبدهللا بن رواحھ  ٣وضع  -

سبب كثرة عدد جیش الروم فكان ھناك بلمناقشة الوضع )  باالردن( معان اجتمع المسلمین فى  -

ووافق  اعالن الحرب ) ١) اعالم الرسول وطلب المدد وانتظار الرد    (١( .- وجھتین نظر ھما :

   على الرأى الثانىالمسلمین 

  ظن الروم أن إبادة المسلمین ال تستغرق أكثر من ساعة ولكن أثبت المسلمین شجاعتھم . -    
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  وقتل الثالثة .   عبدهللافاستشھد فتولى  جعفراستشھد زید فتولى  : فى الیوم السادس -

  )بتغییر أوضاع الجیش فانسحب بكامل جنوده  - الكر والفر ( الرایة  وكانت خطتھ بن الولیدخالد تولى  -

ألنھا أول معركة كبرى بین المسلمین والروم ؟تعد غزوة مؤتھ أحد وأھم غزوات المسلمین  -

العسكرى االسالمى وبینت  كما تعد خطة خالد أكبر عملیات التاریخ  –وحلفاؤھم من عرب الشام .  

  .عبقریتھ فى القیادة 

  تعرف المسلمین على حقیقة قوة الروم وأسلوب قتالھم . - ١  النتائج

  مقدمة لفتح الشام وتحریرھا من الروم فى عصر الخلفاء . - ٢

  ھـ ٦خاصة فى آخر الغزوات  تبوك  زعزعة ھیبة الروم عند العرب - ٣
   

  ھـ ١١وفاة الرسول  
  * ماذا ترتب على وفاة الرسول ؟

  ساعده )سقیة بنى فى البیعة الخاصة  (  -  

  تمت فى سقیفة بنى ساعده واتفق األنصار على تعیین المھاجرین على اختیار ( ابى بكر ) -  

ابى  -(عمر  من المھاجرین وھم  ٣قبل البیعة كان األنصار متفقین على سعد بن عبادة زعیم الخوارج إال أن  -  

  . بكرذھبوا الى االنصار واتفقوا على ابى  )ابوعبیدة بن الجراح –بكر 

  البیعة العامة ( بیعة المسجد ) -

  تمت فى المسجد واتفق المسلمون على اختیار ابى بكر -  

  * بم تفسر ظھور مشكلة المرتدین أیام ابى بكر ؟

  ضعف ایمانھم وعدم فھمھم لنصوص القرآن . – ١بسبب /  

  ارتباط االسالم لدیھم بالرسول فال طاعة بعد ذلك ألحد – ٢          

  الحنین للجاھلیة .   – ٣          

  تحریض القوى الخارجیة على ترك االسالم . – ٤          

  ظھور القبلیة . – ٥          

  . والعنسى واالسىدى مرتدین كفروا باالسالم وادعوا النبوة كمسیلمة الكذاب – ١أنواع الردة : 

  عن الزكاة . مرتدین ظلوا على اسالمھم وامتنعوا – ٢                

   ملحوظة :

  : المرتدین فانقسموا لفریقین وھما استشار ابى بكر أصحابھ فى التعامل مع* 

  .عمر بن الخطاب فریق یرید عدم قتلھم والتألف معھم والدعوة لإلسالم ویقود ھذا الفریق  – ١     

  فریق وھم األغلبیة أرادوا الحرب لحمایة االسالم فوافق ابى بكر على رأى الفریق الثانى . – ٢     

  خالد بن الولید .ھو  لواء  ١١الـ قاد الجیوش  *

  مركز لتجمع الجیوش   القصةذى كانت مدینة * 

==============================================================  

  عصر الخلفاء الراشدینالوحدة الثانیة 
  الفتوحات االسالمیة فى عھد الخلفاء الراشدین الدرس االول

  

  فلسفة الفتح االسالمى :*  

  م المسلمون دماؤھم فى سبیل هللا وإعالء كلمة هللا بتقد – ١  

  بالعقولوكتاب هللا بالفاتحون ال یریدون علوا فى األرض انما یعملون  – ٢  

مع أحد أصحابھ   رستموھذا ما حدث فى حوار األمم لالسالم  انما نقلوا االسالم لألمم  نقلوالمسلمون لم ی – ٣  

  . ربعى بن عامریسمى 
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  * مبادئ الفتح االسالمى :

  الفتح � وفى سبیلھ . – ١

  الجزیة إلسالم ثماخطوات الدعوة أولى كان القتال ھو آخر ما یلجأ إلیھ المسلمون فى نشر العقیدة انما كانت  – ٢

  .القتال  ثم 

  عدم إكراه الناس على دخول االسالم . – ٣

  -وھى : وھذا دلیل على تأكید وصایا الرسول ة واألكاسرهالقیاصر عدم اشھار السیف فى وجھ المستضعفین انما – ٤

  . عدم ھدم البیوت وعدم حرق الزراعة -عدم ترویع النساء واألطفال     -        الشیوخ عدم قتل  -     

   س: ما الفرق بین اھداف الفتوحات واھداف االحتالل

  * أھداف الفتوحات

  التعایش السلمى . -الوحدة والمساواة      -احترام اآلخر          -حریة االنسان         -   

  * أھداف االحتالل :

  نھب الثروات - بناء االمبراطوریات         - اخضاع الشعوب     -   

   انتشر االسالم بالتجارة والدعاة ولیس بحد السیف -* ملحوظة :

  الفتوحات االسالمیة فى عھد الخلفاء الراشدین

على بن أبى طالب         – ٤عثمان بن عفان      – ٣  عمر بن الخطاب  – ٢ابوبكر الصدیق       ١  

  ھـ ٣٥/٤٠  ھـ ٢٣/٣٥  ھـ ١٣/٢٣  ھـ ١١/١٣  مدة الخالفة

  

  

  

  الخصائص

الدولة تأمین  -

االسالمیة بعد خطر 

  المرتدین

بدأ فى عھده  -

الفتوحات االسالمیة 

  فى الشام والعراق .

  

استكمل ما بدأه ابى   -

  بكر من فتوحات 

فتح أجزاء من بالد  -

  فارس وفتح مصر .

استكمل فتح الشام  -

  والعراق .

  

فتح فى الشمال  -

فارس والشرق أرمینیا 

 ةشمال أفریقیوالغرب 

والجنوب  وتونس  ا

  .النوبھ 

توقفت فى عھده  -

بسبب ؟ الفتوحات 

 االنقسامات والفتن

بین المسلمین  الداخلیة

   عثمان بن عفانبعد مقتل 

الفتوحات اال ولم تعد  -

   األمویة عصر الدولةفى 
  

  " فتوحاتھ فى العراق " قأوال أبو بكر الصدی

  فى بضعة اشھر  االسالمللعراق ففتح أكثر من نصف العراق دون أن یجبر أحد على الدخول فى  خالد بن الولیدأرسل * 

  ثانیا : فتوحات عمر بن الخطاب

  فى العراق أ) 
   

  

  فتح الفتوح ) فتح نھاوند ( - ٣  عاصمة الفرس )فتح المدائن ( - ٢  ھـ ١٥موقعة القادسیة - ١  

 م ٦٣٦ -ھـ  ١٥  السنة

  

  ھـ ٦٤٢ – ھـ ٢١  ھـ ٦٣٧ –ھـ ١٦

  

  االطراف :

 –سعد بن ابي وقاص 

  الفرس

كسري  –سعد بن ابي وقاص 

الفرس وتم محاصرة المدائن لمدة 

  شھرین

النعمان بن مقرن المزنى ضد  -

الفرس بقیادة كسرى فارس  

  یزدجرد الثالث 

  

  

  

  : السبب

تعرض المسلمین لھجوم  -

مضاد من قبل الفرس 

افقدھم  ما فتحھ 

خالد المسلمون تحت قیادة 

  بن الولید

نشر اإلسالم  –استكمال الفتح  -

  فى بالد فارس

یزدجرد محاولة كسرى فارس 

ان یرد ھیبة الفرس بعد الثالث 

اسر كبار قادتھ واتفق یزدجرد مع 

مناصریھ على قتال المسلمین نحو 

نھارند وحفروا ھناك الخنادق ثم 

  مع المسلمین فشلت المفاوضات 
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  النتائج :

انتصار حاسم للمسلمین  -

انتھاء سیطرة الساسان  -

حكام الفرس علي الجبھة 

الغربیة للعراق/ وانتقال 

السیاسیة بین  الحدود

جیال  المسلمین والفرس

  زاجروس

ھرب كسرى الفرس ھو وكبار  - ١

  قادتھ ورجال  بالطھ  

دخول المدائن من غیر  - ٢

  معارض 

حصد المسلمین غنائم كبیره  - ٣

للقصر األبیض  سعدونزول 

الغنائم واتخذه  مصلى  وإرسال 

فى المدینة سواء  لعمر بن الخطاب

تاج كسرى وسواره                                              

امر سعد جنوده فتح باقى   - ٤

حقة البلدان التابعة لكسرى ومال

  جنوده ونجح المسلمین فى ذلك 

انتصر المسلمون وتحطم  -

نفوذ دولة الفرس وفتح 

أبواب فارس أمام المسلمین 

 واستشھد فیھا النعمان بن

  مقرن

  

  

  موقع الفتوحات
 العراق

  

  العراق

  

  بالد فارس

  
  

  

   -*  ملحوظة :

   سعد بن ابى وقاصكانت الموجة الثانیة من الفتوحات االسالمیة تحت قیادة   -١

یقول عمر بعد ان ارسل سعد تاج كسرى  ان قوما ادوا ھذا االیثار فرد على بن ابى طالب عففت فعفت رعیتك  - ٢

سراقة بن مالك فاعطاه تاج كسرى وقال لھ قل هللا اكبر فقال سراقة هللا اكبر فیقول عمر الحمد � فنادى عمر على 

  الذى سلبھا من كسرى بن ھرمز واعطاھا لسراقة

  

  

  

   ت عمر بن الخطاب بالشاماحب) فتو

 فتح اجنادین - ١  

  

  فتح بیت المقدس - ٢

 م ٦٣٦ -ھـ   ١٥  السنة

  

 م ٦٣٦ -ھـ   ١٥

  
  

  االطراف
قائد الروم   -العاصى  عمروبن 

  االرطبون

  عمرو بن العاص ضد  األرطبون

  

  

  

  

  االحداث

األرطبون جمع قواتھ ووزعھم  -

عمرو على مدن فلسطین فواجھھ 

بخطة مماثلة تالقى  بن العاص

  الطرفان وسقط قتلى من الفریقین

لم یتمكن األرطبون من فك الحصار وھرب األرطبون  -

لمصر مركز ثقل البیزنطیین فى افریقیا لصد ھجمات 

المسلمین  واثناء الحصار كانت تجرى المحادثات بین 

  صفرنیوس عمرو وبطریرك بیت المقدس 

لم یجد بطریرك بیت المقدس امامھ سوى المصالحة  -

ر نفسھ وذلك ولكن بشرط ان یتم الصلح مع الخلیفة عم

 واھمیتھا الدینیة الكبیرة بسبب قدسیة المدینة 

للبطریرك انھ سیرسل للخلیفة عمر عمرو فكان رد  -

بالمدینة طلب البطریرك وقال للخلیفھ انھ یعالج حربا 

 كودا صدوما وبالدا ادخرت للك فلك رایك 

مدینة فكان موقف عمر انھ وافق ونزل للشام فى  -

 فحدث الصلح الجابیة
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  فوز المسلمین - ١  النتائج

انسحاب االرطبون لبیت  - ٢

  المقدس 

فتح عمرو بن العاص عدة مدن  - ٣

جنوب الشام لتامین القوات 

المقدس والفتوحات خاصة بیت 

  لقدسیة المكان

صالح  –فتح بیت المقدس  وكان فتحا نصرا لالسالم  -

الخلیفھ عمر أھل بیت المقدس صلحا لم تحظ بھ مدینة 

  اخرى فمثال عدم  ھدم الكنائس ودفع الجزیھ

بعد خطبة عمر دعاه البطریرك لتفقد كنیسة القیامة  -

فوافق ولما جاء وقت الصالة قال عمر للبطریرك این 

اصلىى فقال مكانك صلى لكن عمر خشى من ذلك فیقلده 

لى فى مكان قریب من الصخرة المسلمین من بعده فص

المقدسة وبنى مسجد عمر وھو من معالم المسجد 

  ) ھذا دلیل على سماحة عمر بن الخطاب االقصى (

  

  عثمان بن عفان : فتوحات  لثاث
  

  فتح افریقیة ( فتح سبیطلة ) -

   سریوجویجر ضد البیزنطیین بقیادة    السرح أبى بن هللا عبدبین  االطراف :

  افریقیة  فى اإلسالم ونشر البیزنطیین خطر من الفتوحات تأمین  :السبب

  وفتح سبیطلة  ومقتل جریجوریوس  المدینة من القادم المدد بسبب المسلمین فوز النتائج :

  االجم وحصن قفصة مین المدن والحصون مثل المسل فتح -

فوافق بعد ان استشار  بن عفان عثمانقبل ھذا الفتح ارسل عبد بن ابى السرح یستاذن الخلیفة  -ملحوظة :

الصحابة فدخل ابى السرح سبیطلة بامان وبعدھا راسل قائد البیزنطیین اما الدخول فى االسالم او دفع الجزیة او 

) لكن القائد البیزنطى جریجوریوس رفض واعلن لتطبیق مبادى الفتح االسالمى الذى اوصانا بھ الرسول الحرب  (

   الحرب 
  

===========================================================  

   فى العھد االموى والعباسى الفتوحات جمیع-الدرس الثانى :

  س: ممیزات العصر االموى :

شرقا الصین بلوغ الدولة االسالمیة اقصى اتساع لھا حیث امتدت من  -استكمال حركة الفتوحات االسالمیة     -

غربا وعلت كلمة االسالم على االرض من مشرقھا لمغربھا  واتسعت الفتوحات حتى وصلت لما وراء فرنسا حتى 

  بمرحلتین ھما :المشرق ومرت الفتوحات فى بالد الجبال واقلیم طبرستان النھر واقلیم 

 اسیا الوسطى النھر وراء ما بالد فتوحاتالمرحلة الثانیة  السند بالد فتوحاتالمرحلة االولى 

 م ٧٠٩ -  ھـ ٩٠  م ٧٠٧  --     ھـ٨٩ السنھ

 -----   تعتبر السند مفتاح القارة الھندیة  السبب
  
  

  
  

 النتائج

  القاسم ابن محمد انتصر -
 وفتح بالد السند

 الملتان لمدینة وصل حتى زحف -
  شدیدة مقاومة بعد

 فى القاسم بن محمد ةمكان إزداد -
 انتصاراتھ بسبب دمشق

 فدخل  مسلم بن قتیبھ فتحت معظم البالد على ید  -
  ارىبخ
حتى وصل الصین من الجھة الغربیة  قتیبھ تقدمثم  -

  المسلمین مع للصدام منعا معھ صلحا نالصی ملك فعقد

 األموى األموى العصر
 اإلسالمى قالمشر اإلسالمىق المشر الجھة
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  -اھم فتوحات االمویین شرقا فیما یلى :  - اوال:
 ببالد الروم الصغرى وأسیا أرمینیا فتحأ) 

 وھى منطقة الصراع بینھم وبین الروم -
 

   -:طریق عن الروم ھجمات لصد جھفات البیزنطیة لدولة والعدو األكر الخطر أن سفیان أبى بن معاویھ رأى -
  عرفت بـوالتى  البیزنطیین مع الحدود منطقة تحصین -

 ( باقلیم الثغور والعواصم )
  المتوسط البحر علىوالقالع   ئالموان ترمیم -
   والشواتى وائفصال نظام انشأ -
 ) عاصمة الدولة البیزنطیة قیام المویین بعد محاوالت فتح القسطنطینیة (  –

  
 

 فتح محاوالت -ب
 القسطنطینیة

 الفرنجھ بالد فتح -ھـ  األندلس بالد فتح -د المغرب بالد فتح -ج

 -----------       ----------     -----------------     ---------  السنھ
  

 األطراف
 بن حسان ثم عقبة الروم ضد  معاویة

 بن موسىثم   النعمان
 البیزنطیینضد  نصیر

 نصیر بن موسى
 بن طارق بقیادة
 الولید عھد فى زیاد

  الغافقى  الرحمن عبد
 مارتل لشارضد 
 فرنسا حاكم

  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج
  
  
  
  
  
  

 فتحھا فى األمویین فشل
  بسبب

  المطر غزارة -
 ىتفشو القارس البرد -

 الجدرى مرض
 األغریقیة النار استخدام -

  المراكب إشعال فى
 الحدیدیة السلسلة -

 میناء بین الضخمة
 وبین الشاطئ القسطنطینیة

االسیوى واغالقھا فى حالة 
 الحرب او التھدید بالحصار 

بجانب  القسطنطینیھ موقع -
 الداخلیھاالسوار 

الضخمة  جیةروالخا
المزوده بابراج المراقبة 
وابطلت عنصر المفاجاة 

 وكشف التحركات المعادیة 

  تھودة معركة -
  أوارس جبال معركة -
  ةالكاھن بئر معركة -
  اإلسالم البربر دخول -
  العربیة اللغة نشر -
 الدولة حدود تأمین -

  الغربیة
 مع البربر اندماج -

  المسلمین

 جبل معركة -
  )  الفتح جبل(طارق

  
 ھذونش -

 بالد معركة -
  الشھداء
 توربواتیھ

 األموى األموى العصر

 اإلسالمى الغرب الصغرى آسیا الجھة
*  

  * ملحوظة 
  الفتوحات التى بداھا اسالفھ عبد الملك بن مرواناستكمل  -

  

  الثغور والعواصم .نجح األمویین فى إخضاع اقلیم  -

  الفتوحات األمویة فى الغرب اإلسالمى . اھم -ثانیا :
  بن عبد الملك مر فتح إفریقیھ بعدة مراحل فى عھد معاویة حتى استقر فتحھا أیام الولید  -

  موسى بن نصیر .  -   حسان بن النعمان -عقبھ      – ١وأھم القادة    -
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  فى عھد معاویة قاد الجیوش لبرقة -:  أوال عقبھ

  ھوده تثم وصل لساحل األطلسى وتوفى فى معركة  -              

  ثانیا : حسان بن النعمان :

  والمدن الساحلیة .قرطاجنھ انطلق إلفریقیة فدخل عھد عبدالملك فى  -       

  مصر .بأقباط لیكون قاعدة حربیة واستعان تونس أنشأ میناء  -       

  .الكاھنة قضى على قوة زعیمة البربر  -       

   -ثالثا :  موسى بن نصیر :

  الساحل األفریقى .الستكمال الفتوحات حتى سیطر على بقیة موسى بن نصیر الولید بن عبد الملك أرسل  -

  .علیھا طارق بن زیاد موسى بن نصیر  فعین لطنجھ ثم واصل زحفھ  -

) وتعھد للمسلمین بتقدیم یولیان وعقد صلح مع قائدھا البیزنطى ( سبتھ ثم عھد إلیھ موسى قیادة حملة لمدینة  -

  االمدادات العسكریة فى فتح األندلس .

  استقر الحكم اإلسالمى فى بالد المغرب فى والیة موسى بن نصیر سواء بربر أو عرب . -

  البلیار ) –سردینیا مال الفتوحات فى جزیرتى صقلیة ( أصبحت بالد المغرب مركز الستك -

  * ماذا ترتب على فتح بالد المغرب ؟؟

  نشر اللغة العربیة . – ٢                       دخل البربر االسالم     – ١    

  اندماج البربر فى الفتوحات كاألندلس . – ٤تأمین الحدود الغربیة للدولة االسالمیة      – ٣    

والمقابلة للمغرب بھدف نشر اإلسالم بعد لشمال أفریقیا لإلتجاه الى الضفة األخرى  موسى بن نصیر* بعد ذلك تطلع 

  ) بالمساعدة .یولیان أن تعھد ( 

بالمسلمین فى بحر شدید بـالرفض وقال لھ ال تضر الولید بفتح األندلس فرد  ھلیستأذن الولید  * أرسل موسى للخلیفة

  موسى للولید مبینا أن األندلس لیست ببحر خضم وإنما ھو خلیج یبین للناظر منھ ما خلفھ . فكتب -األھوال 

رد الولید بضرورة إرسال السرایا قبل االقتحام أى أن ( فتح األندلس تم بتخطیط مسبق )خاصة بعد صدق نوایا (  *

  یولیان ) .

  وانتھت بـ القوط ( جبل طارق ) والقى مقاومة عنیفة من  الفتحفندب موسى ( طارق بن زیاد ) لفتح جبل  *

  معركة   شذوقھ – ٢فوز المسلمین       – ١     

  ة :ن* معركة شذو
  المسلمین ( طارق بن زیاد )     ضد  جیش القوط .  االطراف

  

  االستیالء على معظم الندلس  – ٤ انتصار المسلمین  – ٣مقتل ملكھم    – ٢ھزیمة القوط     -   النتائج

   -** ملحوظة :
  م  وقام بـ : ٧١٢.ھـ / ٩* بعد معركة شذوقة عبر موسى لألندلس    

  اتخاذ طریق مخالف لطریق طارق   - ١

  فتح عدة مدن ( إشبیلیة ) – ٢

  ) عبدالعزیز بن موسىفتح شرق األندلس بقیادة (  – ٣
  

  فشل المسلمین فى السیطرة على شمال غرب األندلس : *

  وعورة طرقھ . -لبرودة المناخ         -    

  * ماذا ترتب على فتح األندلس ؟

  نقل العاصمة لقرطیة . -    

  ضرب العملة اإلسالمیة . -  نشر اإلسالم . -     

  اإلصالحات اإلداریة . القیام بالعدید من  -     
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  بالد الفرنجھ ( فرنسا حایا )* محاوالت فتح 

تمكن عبدالرحمن الغافقى وفتح نصف جنوب فرنسا كلھا من الشرق للغرب فى شھر قلیلھ وترك حامیات عسكریة  -

  فى المدن أدت لضعف قوة المسلمین .

  یھ )    توربوات* معركة بالط الشھداء ( 

  

  النتائج  االحداث  السبب  االطراف  السنة

عبدالرحمن  -  م ٧٣٢ھـ / ١٤٤

دوق  ضدالغافقى  

ین یساعده تأكو

شارل مارتل حاكم 

  فرنسا .

ھ  توقیدالسترجاع 

 ابدعم بابالنصرانیة 

  روما

فتح المسلمین  - ١

مدینتى توربوانیھ 

لكن جیش الفرنجھ 

فى السھل  باغتھ

  الواقع بین المدینتین 

استمرت  – ٢

أیام فى  ١٠المعركة 

البدایة فاز المسلمین 

وكادت الھزیمة 

تلحق بالفرنجة لكن 

  للشمالعاد شارل 

استشھاد  - ١

عبدالرحمن الغافقى 

  ومعھ كثیر من القادة 

انسحاب جیش  - ٢

  المسلمین .

ھزیمة المسلمین  - ٣

  وانتصار الفرنجة .

  

  

  الشھداء .* السبب فى ھزیمة المسلمین فى معركة بالط 

  لكثرة عدد جیش مارتل وكثرة اإلمدادات . – ١   

  اتحاد جیش الفرنجھ ودعم الباب لھم ودوقتة أكوسن  – ٢   

  الظروف القاسیة كالمناخ القاسى وبعد موقع المسلمین عن المدد . – ٣   

  انھال جنود المسلمین لتعدد المعارك . – ٤   

أبو مسلم بقیادة  الفرسعلى  اعتمدواعلى ید العباسیین الذین م  ٧٥٠ھـ /  ١٣٢* سقوط الدولة األمویة  

  الذى ثبت أقدام الدولة الجدیدة ( العباسیة ) الخراسانى

============================================================  

  العباسىالفتوحات االسالمیة فى العصر درس الثالث : ال
  ؟ا التام للخالفة العباسیةھفكر بعض الخلفاء اصطناع دولھ مستغلة لھا حكم ذاتى مع والئس:  

  غربا  ،  الزیدیة شرقا ) ةسلمواجھة األعداء  ( األدار  -

  .بسبب ضعف الخلفاء قامت ھذه الدولة المستقلة  -

  * فتوحات الدولة العباسیة شرقا وفى الھند .

  السمانیة )   -اریة   فالص   -ظھور دول مستقلة فى الشرق   ( الطاھریة    -  
  

   -وتمثل الفتح التركى فىما یلى :التركى )  الفتح -الفتح العربى  على ید (  * فتح بالد الھند والسند

دولة واسعة خارج الھند سمیت  وتكونت فى ایامھم  - ھـ ٤الذین فتحوا الھند آخر القرن وة  الدولة الغزنوی – ١

  وسیطروا على بالد ما وراء النھر .خرسان ین فى نوملتان وتغلبوا على الساماغزنھ وسیستان 

   الدولة الغوریة  – ٢
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  :  الفتوحات العباسیة فى آسیا الصغرى وعالقتھا بالدولة البیزنطیة* 
  -: اتخذ العباسیون عدة إجراءات للحفاظ على مكتسبات المسلمین فى األطراف الشمالیة ( آلسیا الصغرى ) *

  تقویة إقلیم الثغور والعواصم . – ١:  الدلبل 

  خروج الخلفاء العباسیین بأنفسھم لحرب الروم . – ٢          

  الحرص على اسمرار نظام الصوائف والشواتى . – ٣          

  األسرى بین الیلمین والبیونطیین تبادل  – ٤         

  المتوسط وجنوب أوروبا : البحر * الفتوحات العباسیة فى جزر
  حاول استعادة السیادة البحریة على البحر المتوسط .ھارون الرشید فى عھد  * 

   -* وحتى یتمكن العباسین فى السیبطرة على جزر البحر المتوسط قاموا بمرحلتین وھما :

  المرحلة األولى : ضم قبرص

  م ٨٠٥ - ھـ   ١٩٠  السنة

  قبرصضد   قائد ھارون الرشید  االطراف

  روباوجنوب أو اء فى جزر البحرالمتوسط فتح أجز - ١  النتائج

ھم نجح فى إخضاعھم وأسر عدد كبیر منأخرى و حملة ھاروننقض أھلھا الصلح فأرسل  - ٢

الى بالدھم بعد أخذ العھد منھم وإنذره ھارون وأسكنھم مع المسلمین عدة أشھر ثم أعادھم 

  مع الروم اذا ھاجموا المسلمین . بعد الوقوف
  

   : ضم صقلیة المرحلة الثانیة 

  غالبة دورا بارزا فى فتح صقلیة .دولة األلس: 

  م  ٩٠٨/  ٨٠٠ھـ /  ١٨٤/٢٩٦سنة دولة األغالبة :   - 

  ابراھیم بن غلب .تنسب لمن :  - 

  فى شمال أفریقیانشأتھا :    - 

  م .  ٨٢٨ھـ /  ٢١٣  أسد بن الفراتنجحت فى فتح صقلیة على ید القائد دورھا :   - 

=============================================================  

   الثالثة الدول المستقلة فى مصرالوحدة  

  : مصر من الفتح االسالمى حتى قیام الدولة المستقلة الدرس االول : 
  * اھمیة مصر فى االسالم ؟

  ذكرت مصر فى القرآن عدة مرات  - ١

أوصى الرسول بمصر وبشر بفتحھا ونبھ ألھمیة تحریرھا من قبضة الرومان فقال ( ستفتحون مصر ، وھى  - ٢

  أرض یسمى فیھا القیراط فاستوصوا بأھلھا خیرا فإن لھم ذمة وصھرا ) رواه مسلم .

  : * أحوال مصر قبل الفتح االسالمى

  .؟م وقد ساءت أحوالھا  ق ٣٠س : الدلیل على أن مصر كانت محتلة من الرومان منذ عام  

  لیة والقضائیة ومقره األسكندریة فكان یحكم مصر حاكم رومانى یقبض على الشئون اإلداریة والما :سیاسیا  - ١

عانى الشعب من كثرة الضرائب لذلك كان یكد ویكدح لخدمة  -كانت مصر مخزنا لمد روما بالغالل  :  إقتصادیا - ٢

  ھؤالء المستعمرین .
  

تعرضوا لكثیر من الظلم والقھر حتى اضطر الكثیرون منھم  –فقد أھل مصر حریتھم الدینیة والعقائدیة   دینیا : - ٣

سنھ من بطش الرومان  ١٣وظل مختبئا بنیامین بطریرك الكنیسة األرثوذكسیة للھرب واالختفاء فى الصحراء مثل 

  وعاد عند الفتح االسالمى فرحبوا بالمسلمین .
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  سالمى لمصر :* الفتح اال
حاكم مصر یدعوه فیھ لإلسالم وأعید التفكیر في فتحھا بعد إتمام للمقوقس منذ عھد الرسول عندما أرسل كتابا  - 

  فتح الشام فى عھد عمر بن الخطاب .

  س :  عوامل الفتح االسالمى لمصر :

  قویا للمسلمین.كى تصبح مصر سندا  –نشر االسالم  -عمال بقول رسول هللا    العامل الدینى - ١

  قرب مركز الخالفة و - الشام وفلسطین یھدد كل البالد  لوجود الروم فى الجنوب الغربى فى العامل الحربى : - ٢

  .( المدینة المنورة ) من القلزم ( السویس حالیا ) ومن ھجمات الروم المتوقعة للقضاء على المسلمین 

القدم عن طریق سیناء شماال والبحر األحمر شرقا وظلت مستمرة لصلة مصر بالعرب منذ :  العامل التاریخى - ٣

  حتى قبیل ظھور االسالم

  : یھالجابفتح الخلیفة عمر مصر بعد مؤتمر  -ملحوظة : 

  * مؤتمر الجابیة وفتح مصر  ( كان مؤتمر عسكرى )
  م ٦٣٨ھـ /  ١٧  السنة

  ضد الروم ضد الروم المسلمین ( عمر بن الخطاب )  االطراف
  عتبارھا خطوة أولى تجاه أفریقیا بعد فتح الشام وتسلم مفاتیح القدس للتشاور فى فتح مصر بإ  االسباب
قدم عمر بن العاص معلومات عن مصر وأھمیتھا االستراتیجیة وقال ( انك ان فتحتھا كانت  -  االحداث

قوة للمسلمین وعونا لھم وھى أكثر األرض أمواال ) وھذا یوضح أھمیة فتح مصر وما وصلت 

   الیھ من ضعف أیام الرومان 

  فتح مصر فتح مصر -  النتائج
  

 خط سیر عمر بن العاص لفتح مصر* 
آالف جندى لإلتجاه من قیساریة  ٤سار عمرو بن العاص بالجیش الذى سمح لھ عمر بن الخطاب بإصطحابھ وھم  -

  بفلسطین لمصر فمر عمرو بـ :
  م  وفتحھا دون مقاومھ من الرومان ثم وصل للفرما ( بورسعید حالیا ) ٦٤٠ھـ / ٢٠العریش  أوائل  -١  

  بن العاص مع الروم وحاصرھا عمرو شھرا ثم استولى علیھا عنوه . تعد الفرما أول موضع اشتبك فیھ عمرو -٢  

ثم سلك عمرو طریقا لبلبیس ( بالشرقیة ) عن طریق الصحراء الشرقیة عبر القواصر ( القنطره حالیا )  -٣  
  لیضمن حمایة القوات االسالمیة من الخطر المفاجئ من العدد - ؟  والسبب 

  بحرب الصحراءولقلة خبرة العدو  -             
  لتحقیق المفاجأه للبیزنطیین -             

ثم واجھ عمرو بن العاص القائد البیزنطى األرطبون ونجح فى ھزیمتھ وخسر الروم خسارة فادحة فى القتلى  -٤  

  واألسرى .

شمال األزبكیة ) عن طریق النیل وكانت معقال مھما شمال حصن الم دنین ثم واصل عمرو حتى وصل (  -٥  

  بمصر القدیمة حالیا ثم فر الرومان لحصن بابلیون بابلیون 

م ویعد أقوى حصون الرومان ألنھ مقر المقوقس حاكم ٦٤٠ھـ /٢٠ثم وصل عمرو بن العاص لحصن بابلیون  -٦ 
شھور . فاضطر المقوقس للدخول فى مفاوضات  ٧مصر البیزنطى وأرسل عمرو یطلب المدد وظل یحاصر الحصن 

معھم وجدد  مع عمرو وأرسل رسلھ لیفاوض المسلمین واالضطالع على حالة الجیش االسالمى فأرسل عمرو رسلھ
  القتال  -الجزیة       -الدخول فى االسالم     مطالبھ للمقوقس وھى :
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  شروط االتفاق : -٧
  عن المسلمین بقیادة عمرو بن العاصعباده بن الصامت نیابة  - األطراف

 المقوقس حاكم البیزنطیین بمصر -
ھاب المقوقس من عباده لشدة سواده وفرط طولھ فأراد أن یكلم غیره فرد علیھ المسلمون ان  - األحداث

ھذا األسود أفضلنا رأیا وعلما وھو سیدنا وخیرنا والمقدم علینا واننا نرجح جمیعا الى قولھ 
 أمره األمیر دوننا بما أمره بھورأیھ وقد 

شروط 
 االتفاق

  التزام األقباط بدفع دینارین عن كل رجل بالغ ویعفى منھا الشیوخ والنساء واألطفال – ١
 بقاء األرض واألموال للروم ال یتعرض لھم العرب فى شئ – ٢

  
 النتائج

بالتقاعس عن حمایة مصر عندما علم ھرقل ملك الروم االتفاق من المقوقس رفضھ واتھمھ  -
وكرھھ للقتال وأمر قواده بمواصلة القتال فأخبر المقوقس عمروبن العاص برفض ھرقل للصلح 

 لكنھ التزم بعھده ومن أطاعھ من األقباط
) ألعلى الحصن وكبر فظن الروم أن العرب اقتحموا الحصن الزبیر بن العوام بعد طول مدة الحصار صعد (  - ٨

  فدخل الزبیر وأصحابھ لباب الحصن ففتحوه ودخل المسلمین الحصن .فواوا ھاربین 

  م ٦٤١ھـ / ٢١فتح االسكندریة  
شھر وتحصن الروم باالسكندریة  ١٤وصل عمرو االسكندریة بعد عدة معارك فى داخل مصر  وحاصر الروم  -

  ودافعوا عنھا بكل قوة

  نجح عمرو بوضع خطة حربیة نفذھا جنوده بكل بسالة فسقطت المدینة وعقد صلح االسكندریة -

  شروط صلح االسكندریة :

 م ٦٤١ھـ /  ٢١  السنة
  
  
  

 الشروط

  شھرا وعدم الحرب فیھا ١١مدة الھدنة  – ١
  ترحیل الحامیة الرومیة فى البحر مع حمل الجنود متاعھم وأموالھم وھم آمنون – ٢
  الجنود الجزیة عن شھر اذا  رحلوا برا وذلك مدة اجتیازھم االراضى المصریة دفع – ٣
  عدم عودة الروم لمصر ثانیة – ٤
  عدم التعرض للكنائس بسوء – ٥
  بقاء الیھود باألسكندریة – ٦
 جندى رومانى فى ید المسلمین وخمسون مدنیا ضمان لتنفیذ المعاھدة ١٥٠بقاء  – ٧

  

  أصدر عمرو بن العاص بعد إتمام فتح مصر بیانا أظھر فیھ تسامحھ مع المصریین والدلیل : - 

  أمن المصریین على عقائدھم وأعراضھم وأموالھم وأوالدھم – ١    

  الغى كل أنواع الضرائب التى فرضھا المستعمر الرومانى – ٢    

  م٦٤١ھـ/٢١وبذلك أصبحت مصر والیة إسالمیة  ریرك واألقباط بالحمایة واألمن طتعھد بنیامین الب – ٣    

  مصر فى عھد الوالة

  ھى الفترة التى بدأت منذ عصر الخلفاء الراشدین حتى قیام الدولة الطولونیة فى العصر العباسى الثانى -  

  أوال : أھم الوالة فى عصر الخلفاء الراشدین
  عمر بن الخطابفى عھد الخلیفة  عمرو بن العاصواله مثل خمسة بلغ عددھم  -

  أھم أعمال عمرو بن العاص -

من االسكندریة وتوقیع ( نسبة لفسطاطھ أى خیمتھ ) لتكون عاصمة لمصر بعد عودتھ  (أ) بناء مدینة الفسطاط 

  استمرت الفسطاط فى االتساع واالزدھار وأصبحت مركزا تجاریا - المعاھدة 

  (ب) بناء المسجد الجامع ( عمروبن العاص ) 

  ج الجوامعمن اوائل المساجد فى أفریقیا وعرف بتا -        

أبواب ) وبھ مساحة غیر مسقوفة  ٦بنى ألول مرة كان لھ (  -م   ٦٤٢ھـ  / ٢١وسط الفسطاط بنى فى  -         

  ولھ أعمدتھ الداخلیة من جذع النخل وسقفھ من الجرید
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  (جـ) حفر خلیج أمیر المؤمنین : 

استأذن عمرو بن العاص الخلیفة عمر بن الخطاب فى إعادة حفر القناة القدیمة التى تصل بین النیل والبحر  -   

  زمن حكم الرومان لمصر بخلیج تراجاناألحمر وكانت تعرف 

  س : ماذا ترتب على : حفر خلیج أمیر المؤمنین ؟  

  ازدھار الفسطاط وانتعاش حركة التجارة بھا – ١    

  جرت فیھ السفن ووصلت للحجاز محملة بالغالل والبضائع وأنواع الطعام . – ٢    

  :  ملحوظة  

( عام القحط الشدید ) فطلب  الرمادةكانت مصر  مصدر خیر لألمة االسالمیة فى وقت األزمات كما حدث فى عام  -

  بعیرا أولھا عندك وآخرھا عندى .والى مصر فقال لھ عمرو أرسلت الیك  عمرو بن العاصالخلیفة عمر الغوث من 

  ثانیا : أھم الوالة فى عصر الدولة األمویة
  فى العصر األموى والخلفاء كان العرب یتولون المناصب الكبرى -

  والى أھمھم عبدالعزیز بن مروان . ٢٦بلغ عدد الوالة األمویین فى مصر  -

  أھم أعمال عبدالعزیز بن مروان -

ھـ ) وكان من أحسن وأعدل والة مصر وجمع بین الحكم والفقھ والشعبیة  ٦٥/٨٦سنھ من (  ٢٠(أ) حكم مصر 

  العریضة .

  ھـ . ٦٩(ب) أقام قنطرة على خلیج أمیر المؤمنین بطرف الفسطاط  

  (جـ) بنى مقیاسا للنیل وزاد ( وسع ) جامع عمرو بن العاص  

واھتم بتعمیرھا وأقام بھا المساجد والبساتین بعد إصابتھ بالجذام ؟ ھـ  ٧٣(د) اتخذ حلوان مركزا ودارا لھ  

  والمبانى واھتم بالزراعة ونقل معھ بیت المال .

  أھم الوالة فى العصر العباسىثالثا :

  قامت الدولة العباسیة على أكتاف الفرس وتولى العنصر الفارسى المناصب الكبرى كالوالیات . -

یزید بن عبدهللا التركى  ھـ ) أول من اعتمد على األتراك وأشھرھم الوالى (  ٢٢٧،  ٢١٨( عد الخلیفة المعتصم ی -

  ھـ) ٢٥٣:  ٢٤٢من 

  كثرة تغییر الوالة فى مصر فى مدد قصیرة أثناء العصر العباسى الثانى ؟؟ س:

  ضعف الخلفاء العباسیین  -بسبب :    

بعد مقر الخالفة العباسیة عن مصر فلم یأمن الخلفائ أن یتركوا  والة مصر فى الحكم طویال لیطمعوا  -            

  فى االستقالل بالبالد .

  : ملحوظة

اتبع الخلفاء العباسیین سیاسة اقطاع بعض أقالیم الدولة العباسیة لبعض الشخصیات على أن یؤدوا ماال معینا   - ١ 

  للخالفة .

) ویستخلفون من یقوم باألمر نیابة عنھم على بغداد فضل والة األتراك فى مصر البقاء فى عاصمة الخالفة (  – ٢

  أن یحملوا إلیھم األموال والدعوة لھم بعد الدعوة للخلیفة على المنابر .

الذى استقل  أحمد بن طولونمع ضعف الخالفة العباسیة أصبح األتراك مسیطرین على مصر كما حدث فى عھد  - ٣

  بمصر عن الخالفة وأسس دولة مستقلة بمصر الطولونیة

واالدارة فى مصر ھو بقاء النظم االداریة الموجودة مع االشراف على االدارة بوجھ عام وتولى كان نظام الحكم  - ٤

  المناصب الكبرى

  تولى جمیع السلطات الوالى المعین من قبل الخالفة - ٥

كوره  ٨٠( اقلیم ) ، وكانت األقسام مقسمة الى كور   مصر العلیا ، مصر السفلى كانت مصر مقسمة إداریا الى - ٦

  وقسمت الكور الى قرى .
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  س : العوامل التى أدت لظھور الدول المستقلة واالنفراد بالحكم فى مصر ؟

  قوة مصر اقتصادیا وتأثیرھا على اقتصاد الخالفة – ١  

  موقع مصر المتمیز وبعدھا عن بغداد عاصمة الخالفة – ٢  

  طبیعة شعبھا الطیب الذى یمیل للمسالمة – ٣  

   س : ظھرت الدول المستقلة فى العصر العباسى الثانى على ید الوالة األتراك

   سیطر االتراك على أمور الدولة واستقلوا بالوالیات عن الخالفة العباسیة نتیجة لضعف الخالفة . - 

  العوامل التى جعلت الواله یقبلون على حكم مصر واالنفراد بھا ؟س:  

  قوة مصر االقتصادیة وتأثیرھا على اقتصادیات الخالفة . – ١    

  موقع مصر المتمیز وبعدھا عن عاصمة الخالفة – ٢    

  طبیعة شعبھا من طیبھ والمیل للمسالمة – ٣    

  ظھور شخصیة أحمد بن طولون منذ دخول مصر فى : س:

  معالجة األمور وسیاستھا وتدبیرھا – ١    

  مواجھة المشكالت وقدرتھ على القیام بأعمال الحكم – ٢    

  بذل الكثیر من الجھد فى سبیل راحة  الرعیة – ٣    

  المصریین وضمھا لحاشیتھ فاستطاع منھم التعرف على نقاط الضعف فى إدارة البالد .اختیاره مجموعة كبیرة من  – ٤    

============================================================  

 فى العصر العباسى الثانىالدول المستقلة  فى مصر   الدرس الثانى
 الدولة الفاطمیة -٣ الدولة االخشیدیة -٢ الدولة الطولونیھ -١ 

احمد بن طوالن من أصل  تنسب إلى
 تركي

محمد بن طغج 
 ىدیاالخش

القائد جوھر بامر من الخلیفة المعز 
 لدین هللا الفاطمي

 –الشام  –مصر  قامت فى
 الحجاز

 -الشام  –مصر 
 الحجاز

 الحجاز -الشام  –مصر 

  م ٨٦٨ھـ       ٢٥٤ مدة الحكم
  ـــــــــ       ــــــــــــ

 م  ٩٠٥ھـ      ٢٩٢

  م ٩٣٥ھـ       ٣٢٣
  ـــــــــ       ــــــــــــ

 م  ٩٦٩ھـ      ٣٥٨

  
 ھـ ٩٦٩ھـ   /    ٣٥٨

  
  
  
  
  

  
  

أھم أعمال 
  حكامھا

  
  
  
  
  
  
  
  

  أ) احمد بن طوالن
أمھ  كان نائب عن زوج -

  (بایكباك التركى ) 
ھـ ٢٥٦ كلما توفى بایكبا -
  عین الخلیفھ مكانھ م  ٨٧٠ -

) صھر أحمد بن یارجوخ ( 
  طولون 

سلم الحكم یارجوخ لكن  -
ألحمد بن طولون وقال لھ 

 تسلم من نفسك لنفسك 
فعین یارجوخ ثم توفى  -

أحمد بن طولون والى 
 مباشر على مصر 

أراد أحمد بن طولون  -
االستقالل بمصر مع تبعیتھ 

للدولھ العباسیھ والدعاء 
 للخلیفھ 

ج غأ) محمد بن ط
  ىدیاالخش

* أحد القادة األتراك 
  فى الجیش العباسى 

* كان أبیھ طغج 
والى على دمشق فى 

  عھد خمارویھ 
* تصدى للجیش 

الفاطمى ومنع 
اإلستیالء على مصر 

  م ٩١٥ -ھـ ٣٠٢
* اتجھ لدمشق فى 

  والیة 
( تكین ) وأمن 

الحج بعد أن طریق 
تصدى لألعراب 

وقضى علیھم بعد 

  * مراحل الدولة الفاطمیة
 مرحلة التأسیس واإلستقرار تضم - ١
:-   

 ٣٦٢ -ھـ  ٣٥٨* جوھر الصقلى : من 
   م٩٧٢ -م ٩٦٩ھـ 

سنوات نائب عن  ٣استمر حكمھ  -
  الخلفھ المعز 

بنى مدینة القاھرة فى مكان الفسطاط  -
  لتكون عاصمة الدولة 

   * المعز لدین هللا :
  م ٩٧٥ -م ٩٧٢ھـ من  ٣٦٥ -ھـ  ٣٦٢من 

انتقل المعز لمصر بعد التأكد من  -
استقرار الدولھ وانتھاء الخالفھ 

  العباسیھ 
أقام حكومھ قویھ أحدثت تغییر  -

  ملموس فى الدین والعلم 
  أصبحت مصر مركز للدعوة الفاطمیة  -
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أوضاع مصر 
  فى كل عصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

مد أحمد بن طولون نفوذه  -
للشام فخرج بجیشھ لدمشق 

ودخلھا وأمن أھلھا ثم 
وصل للثغور ومنھا 

فدخلھا وأمن  لطرسوس
 أھلھا وضمن الوالء

عند احمد * سمات الحكم 
   بن طولون

نشر العدل والنظام حیث  -
قضى على الثورات الداخلیھ 

وضرب على ید المفسدین 
 وحافظ على أموالھم 

أالف دینار من  ٧دفع  -
مالھ لبناء كنیسة مریم بعد 
نشوب الحریق وكان معھ 

النصرى وأبو  زرعةأبو 
عبد هللا أحمد بن محمد 

  الواسطى 
  (ب) خمارویھ

تولى بعد وفاة ابیھ  -
فاستغلت الخالفھ العباسیھ 

ذلك السترداد مصر والشام 
فارسلت والى الجزیرة 

(اسحاق الفراتیھ والموصل 
  ) لكن فاز خمارویھ  هدبن كن

صالح خمارویھ الخلیفھ  -
المعتمد وكتب لھ وألوالده 

 ٣٠حكم مصر والشام لمدة 
  عام 

تزوج الخلیفة العباسى  -
المعتضد من ابنتة خمارویھ 

 مما أدى إلىقطر الندى 
قوة العالقھ بین خمارویھ 
والخالفھ وتمتع خمارویھ 

باستقالل كامل لمصر 
  والشام والثغور 

قتل خمارویھ وھو فى  -
غلمانھ احد على ید الشام 
م فحمل فى  ٨٩٥ھـ ٢٨٢

بوت وعاد لمصر ودفن ات
  بجوار أبیھ

 نظام الحكم واإلدارةفى * 
اتبع أحمد بن طولون  -

سیاسھ داخلیة معتدلة حیث 
أنشأ خدمات أعادت بالنفع 

على المصریین فاكتسب 

مھاجمة قافلھ 
الحجاج الماره ببالد 

  الشام 
* فتولى بسبب ذلك 
حكم مصر والشام 

ولقبھ باألخشید أى 
ملك الملوك فى 

  فرغانھ 
* مد نفوذه خارج 

  مصر
* توطید نفوذه بمصر 
والقضاء على االمراء 

المنازعین لھ 
والمتسببین فى زعزعة 

   الحكم فى مصر

* اعادة األمن 
والنظام بعد صد 

  ھجمات الفاطمیین 
* سعى لإلستقالل 

  عن الخالفھ العباسیة 
* اتخذ من مدینة 

عاصمة العسكر 
  لدولتھ 
) كافور ٢(

  اإلخشیدى
بعد وفاة اإلخشیدى  -

م  ٩٤٥ھـ ٣٣٤
  ودفن بالقدس 

اوصى  كافور أن  -
ابى ( یربى ابنھ 

)  القاسم أنوجور
  لصغر سنھ 

أصبح كافور  -
الحاكم الفعلى فى 

وصایة أبو القاسم 
  أنوجور 

* فقام بضبط أمور 
  البالد واقرار األمن 

*السیطرة على 
 مقالید الحكم 

* لم تتدخل الخالفة 
العباسیھ فى مصر 

 أثناء حكم كافور 
* رفض أن یلقب 

باألمیر وصمم على 
 باالستاذأن یلقب 

بسط نفوذه في المغرب ومصر والشام  -
  وحلب والحرمین 

أصبحت مصر منافس للخالفة  -
  العباسیة ببغداد

مرحلة القوة التى ساعدت على  - ٢
  االستقرار وتضم 

م ٩٧٥ -ھـ   ٣٦٥من  - أ) العزیز با�
منصور  جاء بعد أبیھ المعز یعرف ابا -

  نزار 
  ھزم القرامطة فى بدایة حكمھ  -
البیزنطیین  اھتم بشؤن الشام  فحارب-

  حلب فى 
ء ازدھرت فى عھده حركة االنشا -

  والتعمیر  والدلیل 
*  قام ببناء قصر الذھب بالقاھره / 

 األولیاءجامع القرافھ المعروف  بجامع 
  وبنى قصور عین شمس

 -ھـ ٣٨٦من  - ب) الحاكم بامر هللا
  م  ٩٩٦

  صغیرالسن  تولى بعد ابیھ العزیز كان -
كان غریب األطوار بین الشجاعة  -

اال انھ والجبن واإلقدام  واللین والشده 
إقرار األمن وقضى على عمل على 
  الفوضى 

دور فى فترة  الختھ ست الملككانت  -
وشخصیتھ حكمھ بسبب صغر سنھ 

  المتقلبھ والمظالم التى ارتكبھا
   ج)المستنصر با�

  م ١٠٣٦ -ھـ  ٤٢٧من  -
تولى بعد أبیھ ( الظاھر ) العزاز دین  -

  هللا 
  فى البدایة بسط سیطرتھ على الحكم  -
مد نفوذه للشام والحجاز وصقلیھ  -

  وشمال إفریقیا 
استمال القائد العباسى( أرسالن  -

فى  ھخطبلھ ال حتى اقاماسیرى ) سالب
حتى جاء  ببغداد لمدة سنھ المنابر 

فأعاد ارسالن ھیبة الخالفھ السالجقة 
  العباسیھ 

فى أواخر عھده تعرضت البالد ألزمھ  -
إقتصادیة النخفاض منسوب النھر 

فأدت  عرفت بالشده المستنصریة
لمجاعة وأوبئة ونزوح أم المستنصر 

وبناتھ لبغداد وباع كل أمالكھ وكان 
وكان یموت بمصر  تتصدق علیھالناس 

  عشرة االف
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 حب المصریین 
أثرت خلفیتھ العسكریة  -

التركیة بشكل كبیر فأعد 
جیش قوى واھتم بتدریبھ 

  وتسلیحھ 
 
اھتم احمد بن طولون -ب

  المنشآت العمرانیة باقامة
  *بناء مدینة القطائع 

حتي  تكون عاصمة  -
 جدیدة

س عوامل تثبیت الحكم 
  الطولونى ؟

قوة وضع مصر السیاسي  -
  واالقتصاد واھمیتھا 

ضعف الخلفاء وعدم  -
تمكنھم من السیطرة علي 

 اطراف الدولة
معاناة الخالفة العباسیة  -

 من الثورات
شخصیة احمد بن طولون  -

الطامحة للحكم وتمیز 
 بالعدل واالنصاف  

اقبال الواله علي حكم  -س
مصر واالنفراد بھا في 
 العصر العباسي الثاني

قوة مصر اقتصادیا  -
وتأثیرھا علي اقتصادیات 

 الخالفة
موقع مصر المتمیز  -

 وبعدھا عن العاصمة
طبیعة شعبھا الطیبة  -

 والتى تمیل  للمسالمة
سقوط الدولة الطولونیة  س

   بسبب
ضعف الدولة بعد مقتل  -

خمارویھ لكثرة المنازعات 
والصراعات بین البیت 

  الطولوني 
تدخل الجند والموالي في  -

الشؤون الداخلیة والسیطرة 
 علي  ابناء خمارویھ

رغبة الخالفة العباسیة في  -
استعادة نفوذھا المطلق  الشام 

سلمان محمد بن فارسل الخلیفة 

 الستعادتھا الكاتب

الذى اكتسبھ فى فترة 
اإلخشید تربیھ  أوالد 

طوال مدة حكم 
انوجور حتى وفاتھ 

  م٩٦٠ھـ ٣٤٩
م فى نظام الحكأ)

  واإلدارة
 تمیزت الدولة-

  االخشیدیة
باالمن خاصة في 

بسبب   عھد االخشید
امتالكھم جیش قوي 

یحمي دولتھم من 
اعدائھم علي الحدود 

 الشمالیة الشرقیة
ومن اعدائھم 

  الفاطمیین في الغرب
تعددت النظم التي   -

علیھا ولكن  ساروا
لم تختلف علیھ زمن 

  الطولونیین
س : سقوط الدولة 

  االخشیدیة بسبب؟
تولي حكام ضعاف  -

فقد تولي احمد بن 
علي االخشید وبعد 
وفاتھ تولي الحسن 

عبدهللا بن  طغج 
والشام فظلت مصر 

والحجاز تحت حكم 
االخشیدین حتى دخل 

ھـ  ٣٥٨الفاطمیین 
بقیادة جوھر الصقلى  

فانھي حكم الدولة 
االخشیدیة واسقط  

للخالفة العباسیة فى 
 مصر 

التى لقبت  السیده رصدكانت المھ  -
بالملكھ بموالتنا دور فى حكمھ ألنھ 

سنوات  ٧تولى وھو صغیر  في عمر 
  وكانت تعیین الوزراء وعزلھم

اذا المراة الفاطمیة كان لھا دور  -
  سواء السیده رصد اوست الملك

مرحلة الضعف وسقوط الدولة  - ٣
  الفاطمیة

 ٤٨٧* تبدأ من عصر المستعلي با� 
  :م بسبب  ١٠٩٤ھـ  / 

وتسلط الوزراء  خلفاءضعف ال -أ
 ؤامراتالمفاشترك الخلفاء فى وضع 

ھم مثلما حدث نوالدسائس للتخلص م
 بین شاوروضرغام علي الوزارة 

 استعانة الوزراء بالقوي الخارجیة -ب
محمود  فمثال شاور استنجد بنور الدین

حاكم دمشق اما  ضرغام استنجد بملك 
وھنا بیت المقدس الصلیبي عموري 

 تدخلت القوى الخارجیة فى شؤن الدولة 
حاول الصلیبیین االستیالء  علي  -ج

مصر اال ان نور الدین   محمود ارسل 
  شیركوه حمالت بقیادة اسد الدین ٣

وابن اخیھ صالح الدین لمحاربة 
 غام عموري الذي تحالف مع ضر

واستعان باالمبراطور البیزنطى وكان 
لكنھ ھزم في  یرید االستیالء على مصر 

  -: مما ادي اليبلبیس واالسكندریة  
ضاع حلمھ في  -انسحاب عموري  -

تمركز قوات نور  -االستیالء علي مصر 
 الدین في مصر الفاضي

قلدا الخلیفة الفاطمي العاضد الوزارة  -
 السد الدین شیركوه

القضاء علي الدولة الفاطمیة في  -
 عصر صالح الدین

قلدا العاضد صالح الدین الوزارة بعد  -د
وفاة اسد الدین شیركوه ونجح صالح 
في* مسك زمام االمور*اسقط الخالفة 

م  في عھد  ١١٧١ھـ /  ٥٦٧الفاطمیة 
تولي صالح  -اخر خلیفة فاطمةالعاضد  

 حكم مصر وتبدأ الدولة االیوبیة
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  -الدولة االیوبیة : -وال :ا الثالثالدرس 
  

  * الدولة االیوبیة
  م ١٢٥٠م /  ١١٧١ھـ      //  ٦٤٨ھـ /  ٥٦٧السنة :  
  تنسب الي صالح الدین االیوبي -

 الوزاره لصالح الدین االخیر ( العاضد ) بتقلید الخلیفة الفاطمي قامبعد وفاة اسد الدین شیركوه  : ظروف قیامھا*  
  الدین مسك امور الحكم وبوفاة العاضد انتھت الدولة الفاطمیة نھائیا.استطاع صالح 

 * حكم صالح الدین مباشرة ولقب "" بالسلطان الناصر ""   
التصدي  -٣استرداد  بیت المقدس    -٢الكفاح ضد الصلیبیین في الشام  - ١:   ومالمحھا خصائص الدولة* 

  للحمالت الصلیبیة

  مالمح الدولة األیوبیة :
  أوضاع العالم االسالمى السیاسیة فى ھذه الدولة: - س : 

ضعف الخالفة العباسیة فى بغداد بحیث انھا لم تكن قادرة على فرض سیطرتھا على مقالید الحكم فى الدویالت  – ١
  التابعة لھا وعدم وجود جیش قوى یواجھ الزحف الصلیبى .

  : االنقسامات السیاسیة وتفكك القوى السیاسیة فمثال – ٢
  الدولة الفاطمیة الشیعیة فى القاھرة -      
  االمارات السجلوقیة فى الشام مما سھل للحملة الصلیبیة األولى  -     

الحروب الصلیبیة على العالم االسالمى : وھى حمالت حربیة قادھا مسیحو الغرب ( الكاثولیك ) على  – ٣
حرب مقدسة وجاءت فى عدة موجات ( حمالت ) متتالیة المسلمین فى الشرق النتزاع بیت المقدس ، واعتبروھا 

  م .١٠٩٦ھـ /  ٤٩٠من عام 
  -ملحوظة : 
نجح أوربان الثانى فى إثارة حماس شعوب أوروبا وشن حمالت صلیبیة ضد العالم اإلسالمى بعد لجوء  - 

  االمبراطور البیزنطى للباباویھ .
  )مانزیكرت انتصر السالجقھ المسلمین على البیزنطیین فى موقعة مالذكرد (  -  
  )المملوكیة  –األیوبیة  –الدولة الزنكیة حمل رایة الجھاد ضد الصلیبین (  -  

  س: اسباب ودوافع   الحمالت الصلیبیة على الشرق االسالمى ؟
  وھو رغبة االمراء باوروبا فى انشاء امارات مستقلة لھم فى الشرق  سبب سیاسى -
وھو رغبة بابا روما ( اربان الثانى ) فى االستیالء على االراضى المقدسة بالشرق فاثار حماس  سبب دینى -

  كرد اوروبا وشن الحمالت على المسلمین بعد استنجاد االمبراطور البیزنطى لھ وانتصر المسلمین فى معركة مالذ
  ( مانزیكرت )

  وھو رغبة النبالء والفرسان باوروبا فى الحصول على خیرات الشرق وممتلكاتھ  سبب اقتصادیة -
وھو رغبة العبید ( اقنان االراضى ) من الطبقة الدنیا فى الخروج من االزمات االجتماعیة  سبب اجتماعي -

  واالقتصادیة الطاحنة فى اوروبا  
     بسبب الصلیبیة فى الشرق وانتصار الصلیبین على المسلمین فى الحملة االولىس:تاسیس االمارات 

  الحروب الداخلیة بین االمراء السالجقة  –انعدام المقاومة المنظمة فى الشام  –تفوق جیوشھم فى العدد  -
   س: ماذا ترتب على الحملة الصلیبیة االولى

  بیت المقدس ) –بلس طرا –انطاكیة  –امارات وھم ( الرھا  ٤تكوین  -

  -* اھم الشخصیات :
  عماد الدین الزنكي) ١
 امراء السالجفة الزنكیة وامیرالموصل.( اتابكة ) احد  -
 م ١١٤٤ھـ /  ٥٣٩ضم حلب وحماه وحمص واسترد الرھا  سنة  - ادراك ان الوحدة السبیل لطرد الصلیبیین -
 وترك النضال البنھ نور الدین  م ١١٤٦ھـ /  ٥٤١استشھد علي ید أحد ممالیكھ   -

  نور الدین محمود) ٢
  لمواجھة الصلیبیین .والمادیة  تھا البشریة اتطلع لضم مصر لموقعھا وامكان -
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استغل الصراع بین شاور وضرغام فاستنجد شاور بنور الدین فارسل لھ اسد الدین شیركوه وابن اخیھ لذلك  -
 صالح الدین

 صالح الدین االیوبي) ٣
ووحد الجبھة االسالمیة لمصر والشام  واسقط الدولة الفاطمیة واعاد مصر للمذھب السنى  أقام الدولة االیوبیة -

 والعراق والجزیرة لطرد الصلیبیین من الشام 
وتأمینھ طرق الحجاج  الكرك والشوبكلمعرفة قدراتھا وامكانیاتھم  فحاربھم  في  دور بین دفاعيكفاحھ لھ  -

سنوات ) لیتفرغ لتوحید الجبھة  ٥م  لمده (  ١١٨٠ھـ  /  ٥٧٦والتجارة وانتھي بھدنة مع بلدوین الرابع  
 االسالمیة

  في معركة حطینبعد توحید الجبھة االسالمیة   ١١٩٢م /  ١١٨٦ھـ  //  ٥٨٨ھـ  / ٥٨٢ر ھجومي ولھ دو -

 أھم المعارك
  م ١١٨٧ - ھـ ٥٨٣معركة حطین : سنة 

صالح ھدنة المسلمین باختراقھ  التابع لبیت المقدسالكرك ( رینودى شاتیو ) امیر حصن استفزاز أرناط األسباب :
  مكھ والمدینة  ىبلدوین وھاجم الحجاج وحاول اإلستیالء عل ن معالدی

ارسل صالح الدین الیھ برد ما استولى علیھ من مال المسلمین واطالق سراح االسرى فامتنع فاقسم  األحداث :
صالح ان سیریق دم ارناط  بیده  واعلن الجھاد المقدس ضدھم  وقام  بحركة تعبئة شاملة للمسلمین ومورادھم 

جبال  جتیازیام ریموند الثالث باعنھم وقاه تقدم صالح الدین نحو األردن واستولى على بحیرة طبریة بقطع المی
  حطین فأوقفھم المسلمین اشتد الظمأ بالصلیبیین 

وقتل أرناط ألنھ غدر  جنان فعفى صالح الدین عن جاى لوز اط أسرىنوأر لوزجنان وقع جاى  -١النتائج : 
  بالمسلمین 

  استرداد بیت المقدس وھزیمة الصلیبیین ھزیمة ساحقة   - ٢
وقدرة صالح العسكریة والقیادیة واصبح الصلیبیون فى موقف  ظھرت أھمیة الوحدة  و رفع الروح المعنویة  - ٣

        الدفاع وصعوبة بقائھم فى الشام 
رجب فى ذكرى  ٢٧یوم الجمعة عفى صالح الدین عن النساء واألطفال والشیوخ عندما دخل بیت المقدس  - ٤

  االسراء والمعراج
     الحملة الصلیبیة الثالثة

 محاولة الصلیبیین السیطرة على بیت المقدس مرة أخرى  -أسبابھا :
" فردریك بربروسا "  –" فلیب أغسطس " ملك فرنسا  –" ریتشارد قلب األسد " ملك انجلترا  -قادة الحملة :

 امبراطور المانیا 
ھـ /  ٥٨٨لطرفین    عام " بین ا صلح الرملةانتھت بعقد "  –فشلت بفضل مقاومة صالح الدین األیوبى  -نتائجھا :

وفیھ احتفظ المسلمین ببیت المقدس مقابل حق الصلیبین فى تادیة الحج لبیت المقدس وبعده عاد ریتشارد م .  ١١٩٢
  لبالده 

  سنة تقریبا  ٥٧م وھو فى عمر ١١٩٣ھـ / ٥٨٩& توفى صالح الدین 

  * خلفاء صالح الدین :
 -الملك العادل: -أ):

شقیق صالح الدین الدولة األیوبیة فى الوقت الذى أدرك فیھ الصلیبیون أن مصر ھى ترسانة العالم اإلسالمى  ورث -
 وقلعة التصدى لطموحاتھم فى االستیالء على بیت المقدس والشرق .

واستولت علیھا  مدینة دمیاطم وحاصرت  ١٢١٨ھـ /  ٦١٥لذلك جاءت الحملة الصلیبیة الخامسة إلى مصر عام  -
 "  " الكاملقرب دمشق فتولى من بعده ابنھ  توفى فى الطریقلكنھ وعلى الفور جاء الملك العادل من الشام لصد الحملة 

 -الملك " الكامل: -ب):
تساھال مع الصلیبیین وعرض علیھم تسلیم بیت المقدس مقابل االنسحاب من دمیاط لكنھم رفضوا وتقدموا  أبدى -

فى الدلتا باتجاه القاھرة فلجأ المصریون إلى فتح السدود والترع وإغراق األرض بالمیاه مما عزل الصلیبیین عن 
م دون قید أو شرط  ١٢٢١ھـ /  ٦١٨الرحیل عام قاعدتھم العسكریة بدمیاط فاضطروا إلى الجالء وسمح لھم الكامل ب

  سنوات . ٨وعقد معھم ھدنة مدتھا 
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استعان و  ینأدى الخالف الذى حدث فى البیت األیوبى إلى استعانة ( المعظم عیسى ) ملك حلب ودمشق بالخوارزمی -

وأصبح الملك عیسى أن األوضاع تبدلت بعد مقتل المعظم "فریدرك الثاني غیر  االلمانى ( الكامل ) باإلمبراطورالملك
 الكامل سلطانا على مصر والشام دون منازع .

 -:وعندما جاءت الحملة الصلیبیة السادسة
وأبرم معھ معاھدة صلح إلى الشام بقیادة اإلمبراطور األلمانى ( فردریك الثانى )  قام الملك الكامل بالتفاوض معھ   -

م . مقابل تسلیم بیت المقدس وبیت لحم للصلیبیین ویبقى  ١٢٢٩ھـ /  ٦٢٦) فى عام  معاھدة یافا (عرفت باسم 
 للمسلمین منطقة المسجد األقصى 

ھـ /  ٦٤٣أثارت ھذه المعاھدة غضب المسلمین والمسیحیین على السواء وخرج الصلیبیون من بیت المقدس عام  -
  ) ابن الملك الكامل على ید أنصاره الخوارزمیین . أیوبالصالح نجم الدین م فى عھد الملك (  ١٢٤٤

  الحملة الصلیبیة السابعة
 عودة بیت المقدس للمسلمین مرة أخرى  -أسبابھا :
 لویس التاسع ملك فرنسا  - قائدھا :

 م  ١٢٤٩ھـ /  ٦٤٦ -تاریخھا :
  فأسرع الملك ( الصالح نجم الدین أیوب ) بالقدوم من الشام لكنھ توفى   فقامت زوجتھ   نزلت إلى دمیاط -أحداثھا :

) وكانت االستعدادت تجرى على قدم وساق داخل توران شاه ) باخفاء خبر وفاتھ واستدعت ابنھ ( ( شجر الدر 
  ى قیادة المصریین القائد المعسكر اإلسالمى انتظارا لقدوم الصلیبیین فأضحت المنصورة ساحة لحرب الشوارع وتول

 ) .بیبرس البندقداري ( 
) توران شاه عقد صلحا بین (  –ووضع فى السجن  معركة فارسكورھزیمة لویس التاسع وأسر بعد  -نتائجھا :

 والصلیبیین وتم العفو عن لویس التاسع بعد دفع نصف الفدیة .
وقیام دولة سالطین األیوبیین سقوط دولة  على قتلھم وترتب  ١٢٥٠ھـ /  ٦٤٨ولم یلبث توران شاه أن قتل عام  -

) سلطانا على مصر والشام برضاء الممالیك شجر الدر الممالیك فى مصر والشام والحجاز وذلك بعدما أعلنت ( 
  ) الذى تولى السلطة ولقب بالمعز .عز الدین أیبك الناصریة ثم تنازلت عن السلطنة لزوجھا ( 

  المملوكیةالدولة  -ثانیا :
  م ١٥١٧م /  ١٢٥٠ھـ  //  ٩٢٣ھـ /  ٦٤٨سنة :  -

  عز الدین ایبك* تنسب الي 
م وسقوط الدولة األیوبیة  اعلنت شجرة الدر سلطانا  ١٢٥ھـ /  ٦٤٨بعد مقتل توران شاه  :  ظروف  قیامھا* 

ولقب بالمعز وحكم مصر عز الدین ایبك علي مصر الشام برضاء الممالیك الناصریة ثم تنازلت لزوجھا المملوكي 
  والشام والحجاز .

واصل الممالیك البحریة والبرجیھ الجھاد للحفاظ علي مصر والمشرق من المغول  -:ومالمحھا * خصائص الدولة 
  قبرص ورودساستأنفت المقاومة ضد الصلیبیین في الشام ونجحوا في اخضاع 

  * ملحوظة ھامة
والدولة الفاطمیة مرحلة مھمة من تاریخ المسلمین حیث كانت مصر حلم شكل الصراع بین الدولة العباسیة  - ١

الفاطمیین منذ اللحظة األولى لتكوین دولتھم وتحقیق ھدفھم فى السیطرة على مناطق نفوذ الدولة العباسیة خاصة 
  لشام والحجاز فى ا

) مھمة تولي قیادتھا ثالث حمالت لم تكن حملة جوھر الصقلى على مصر ھى األولى من نوعھا بل سبقتھا (  - ٢
  خیرة قادة الجیوش الفاطمیة ولكن كلھا باءت بالفشل بسبب تصدى القادة العباسیین لھم .

شھدت الدولة األیوبیة المملوكیة  أھم العصور التاریخیة االسالمیة لیس فى مصر فقط بل فى الشرق اإلسالمى  - ٣
  الدفاع عن االسالم والمسلمین . ءلتحملھم عب

  مالمح الدولة المملوكیة : -
استأنفت دولة الممالیك بعصریھا البحریة والبرجیة الجھاد للمحافظة على مصر والمشرق االسالمى من خطر  -

دانت بالوالء قبرص / ورودس المغول كما أن الممالیك استأنفوا الجھاد ضد الصلیبین فى الشام واخضعوا جزیرة 
  عن طریق االتفاقیات السلمیة .
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 - * أھم الشخصیات المملوكیة :
    المنصور بن المعز تولي الحكم ظاھریا) ١
لتھدأ االمور واستقرار االحوال ونتج عن صغر سنھ عین نائب للسلطة  ولكن بسبب  دخول ھوالكو بغداد  -

م ثم تقدم المغول للشام وحلب ودمشق ثم لم ١٢٥٨ -ھـ  ٦٥٦اخر خلیفة عباسى  المستعصم با� وتدمیرھا وقتل 
قبل ان واسلموا أمركم  غیركمتھدید إذا لم یسلم مصر وقال لھ ( اتعظوا بھوالكو لقطز یتبقى سوى مصر وارسل 

قتل الرسل وتعلیق ) إال أن قطز عقد إجتماع مع الممالیك وعلماء الدین لرفع الروح المعنویة وأمر ب ینكشف الغطا
المعنویة لمواجھة المغولمھما زادت التضحیات  والحق بالجیش  لرفع الروح بالقاھرة الرؤوس فى جبھات متفرقة 

 كل ما ھو قادر على حمل السالح
  أمر بدفع  األموال لإلعداد بالجیش للجھاد فاقرت على األمراء ثم األثریاء ثم الرعیة لعزبن عبد السالم االشیخ  -

  معركة عین جالوت
  الخطر المغولى على العالم االسالمى -  االسباب

  
  
  

  االحداث

على التزام الحیاد الصلیبیین على رأس جیش من مصر باتجاه الشام واتفق مع قطز خرج  -
 فى فلسطین .جالوت والسماح لقواتھ بالمرور  فاتجھ صوب عین 

: المغولى الجمعان م التقى  ١٢٦٠سبتمبر  ٣ھـ /  ٦٥٨رمضان  ٢٦یوم الجمعة صباح وفى  -
وانقض المغول على المصریین فى بادئ األمر عین جالوت واإلسالمى فى معركة عامة عند 

خوذتھ عن رأسھ إلى األرض وصرخ بأعلى قطز فاضطرب المسلمون وعند ذلك ألقى السلطان 
) " واسالماه " وقاد الھجوم بنفسھ على العدو والتفت ز اللھم انصر عبدك الفانى قطصوتھ ( 

ویتكبدون خسائر حولھ القوات المصریة وحملوا على المغول مما جعلھم یفقدون صوابھم 
  جسیمة فقد قتل معظم جیشھم وقائدھم ( كتبغا ) وھرب الباقون . 

  
  

  النتائج

  ھزیمة المغول وقضت على أسطورة أن جیش المغول ال یقھر  – ١
  رفع الروح المعنویة للمسلمین ورد اعتبار الشرق اإلسالمى بعد سقوط الخالفة  – ٢
  أصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم الممالیك وأعطتھم سمعة إسالمیة كبیرة  – ٣
  أنقذت الحضارة اإلسالمیة واإلنسانیة من االندثار ألن المغول عناصر مخربة ومدمرة  – ٤

  

  

  
  

 

  لعب الظاھر بیبرس دورأ ضد الخطر الصلیبي.                               
 بعد مقتل المك قطز وقع اختیار امراء الممالیك على اختیار الظاھر بیبرس. -
م  التى  ١٢٦٨ھـ / ٦٦٦استكمل الدور الحربى ضد الصلیبیین فخرج على رأس جیشھ إلى إمارة أنطاكیة  عام   -

 . طرابلسومھد لالستیالء على  حصن الكرك وأرسوف ویافاكانت تتحالف مع المغول واستولى على 
 مثل :وعلى الجانب اآلخر حاول المغول اآلخذ بثأرھم بعد عین جالوت فقام ( أبغا ) بالزحف على عدة مناطق   -

  الساجور وعین تاب إال أن السلطان ردھم خائبین فتحالفوا مع السالجقة ضد الظاھر بیبرس الذى  لقیھم فى
  ھزیمة ساحقة .م والحق بھم وبحلفائھم  ١٢٧٧ھـ /  ٦٧٦عام  معركة ( االبلستین ) 

  
  

  

  لعب المنصور قالوون دورأ ضد الخطر الصلیبي
 واصل السلطان قالوون الحرب ضد الصلیبیین. -
 م ومھد لالستیالء على عكا  ١٢٨٩م ثم دمر طرابلس  ١٢٨٥ھـ /  ٦٨٤استولى على حصن المرقب عام  -
 م. ١٢٨١ھـ /  ٦٨٠التتار عام قام بالتصدى للمغول عندما خرج ( أبغا ) على رأس جیش كبیر من  -
  تحالف مع المغول ( لیو الثالث ) ملك أرمینیة الصغرى وانتصر علیھم السلطان فى معركة حمص . -
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  لعب األشرف خلیل بن قالوون دورأ ضد الخطر الصلیبي.                
 الھروب إلى قبرص واتخذوھا ملجأ لھم .م وبدأ الصلیبیون فى  ١٢٩١ھـ /  ٦٩٠حاصر عكا واستولى علیھا عام  -
  وبعد سقوط عكا توالت المدن األخرى مثل صور وصیدا وطرطوس وبذلك انتھى الوجود الصلیبى من بالد الشام . -
 
  

  -لعب الناصر محمد بن قالوون دورأ ضد الخطر الصلیبي
وانتصر فیھا السلطان على المغول م  ١٣٠٢ھـ /  ٧٠١عام  معركة ( مرج الصفر )قاد جیوش مصر والشام فى  -

  ولم یستطیع المغول االعتداء على دیار اإلسالم وعقدوا صلحا مع السلطان الناصر
  
  

  

  لعب األشرف برسباي دورأ ضد الخطر الصلیبي.                
ھـ /  ٧٦٦اتخذ الصلیبیون من جزیرة قبرص مركزا جدیدا لألغارة على السواحل العربیة فھاجموا االسكندریة عام  -

م أثناء صالة الجمعة فدمروا البیوت والمساجد ونھبوا األسواق واعتدوا على النساء واألطفال وقد أثارت  ١٣٦٥
مالت بحریة ونجح الجیش المصرى فى ھزیمة فأرسل إلى قبرص حاألشرف برسباى ھذه األعمال غضب السلطان 

 ) وأسر معھ مئات من جنوده الذین نقلوا إلى مصر لیزفوا فى شوارع القاھرة . جانوس ملك قبرص ( 
ولم یطلق سراح ملك قبرص إال بعد أن دفع فدیة كبیرة من المال وظلت قبرص تدفع الجزیة للممالیك إلى أن دخل  -

م وبھذا الدور تم القضاء على الخطرین المغولى والصلیبى على المشرق  ١٥١٧ ھـ / ٩٢٣العثمانیون مصر عام 
  االسالمى 

 )(    رد فعل االشرف برسباي ؟  
        أرسل إلي قبرص أسطوال مصریا      

        نجح في ھزیمھ ملك قبرص ( جانوس ) .. واسر معھ مئات الجنود لیزفوا في القاھره  
        م.١٥١٧تدفع الجزیة.الي ان دخل العثمانیون مصر وظلت قبرص  

===============================================================  

   الوحدة الرابعة الحضارة االسالمیة
  أسس قیام الحضارة االسالمیة الدرس االول 

  ) الدین االسالمى لھ أثر فى قیام الحضارة : ١(
   مبدأین ھما ( القرآن / سنة وسیر الرسول )حیث استمدت الحضارة من  -
  تشربت الحضارة من تعالیم االسالم الفكریة والثقافیة لیتربى المسلمین على مكارم األخالق . -
  االسالم ینظر لالنسان على أنھ قیمة كبیرة فقد استخلفھ هللا على األرض . -ملحوظة :  
  غربااألندلس واألطلنطى شرقا حتى الصین حیث ضمت الدولة أقصى اتساع لھا من :  ) الشعوب االسالمیة٢(
  فنتج عن ذلك : 
  * ضمت الدولة شعوب متعددة لكل منھا تراثھ العلمى والفكرى .   

  * تشكلت حضارة متعددة الطاقات والخبرات ، ألنھا حضارة ناتجة من شعوب مختلفة ( عربیة وفارسیة وتركیة )   
  * نبوغ الكثیر من أبناء الشعوب االسالمیة فى العلوم النقلیة والعقلیة مما سلھم فى تشكیل الحضارة االسالمیة .   
  والدلیل :  ) االنفتاح على ثقافات اآلخرین٣(

  ازدھار الترجمة فى العصر العباسى األول علما بأن الترجمة بدأت فى العصر األموى مثل ترجمة العلوم -   
  فى الوقت الذى رفضت حضارات الیونان والرومان ( االنفتاح على العالم مكتفیة بتراثھا وثقافتھا ) -   
  لم یدمر العرب حضارات البالد التى فتحوھا بل استفادوا منھا مع ما یتفق مع عقائدھم . -   

  خصائص الحضارة االسالمیة
  أكده القرآن وإرسال الرسول الرسائل لملوك العالم .حیث انتشرت فى كل العالم وھذا ما  ) العالمیة :١( 
  بین الجانب المادى والروحى وعلوم الدین والدنیا . ) الوسطیة :٢( 
  مستمدة من القرآن والسنة وتنظیم كل نواحى الحیاة .) األخالقیة : ٣( 
  الفقھ .فى مواجھة المشكالت وحاجات الناس الیومیة بطرق عملیة مثل علم : ) الواقعیة ٤( 



   ٠١٠١٢٧١١٤٠٣سلسلة مریم فى التاریخ االسالمى للصف الثانى الثانوى اعداد االستاذ / تامر عالم مدرس التاریخ والجغرافیا  م/ 

فى أعراقھا وثقافتھا وتحقیق التعایش مع  :  ) التنوع٥(    اآلخرین دون إقصاء
  لكل نواحى الحیاة السیاسیة واالجتماعیة .) الشمولیة : ٦(  

  النظام السیاسى واالدارى للدولة االسالمیة
  تمیزت الدولة االسالمیة بنظام سیاسى خاص لم تسبقھا أى دولة أخرى فى العصور الوسطى وھو ما یعرف بـ  - 

  واألخالق ) –والشورى  -( نظام الخالفة ) وھو مستمد من قیم االسالم ( العدالھ  
   * عناصر النظام السیاسى واإلدارى

  (أ) الخالفة :
ھى رئاسة عامة ألمور المسلمین إلیجاد مناخ اجتماعى یحقق العدالة واألمن ووحدة األمة ورعایة مصالح  - 

  األفراد .
حیث لم یترك نص صریح على من یتولى بعده فجعل  –سبب ظھورھا ( بعد وفاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم  - 

  الحكم شورى )
  طریقة اختیار الخلفاء -
  وعن طریق أھل الحل والعقد أو الترشح . الشورى والبیعة واالنتخاب عن طریق  الراشدینأیام الخلفاء ) ١(
  )الملكى الوراثى ( أصبح طریقة االختیار عن طریق النظام  ) فى العصر األموى والعباسى٢(

  بنفسھ )ھى ( حفظ الدین / حمایة الدولة / تعیین الوالة / مباشرة مھام الدولة كانت مھام الخلیفة  -    
) الحل والعقد قائمة على المشاركة والرحمة وكان یستعین بأھل الشورى  ( كانت العالقة بین الخلیفة والشعب  -    

  وھم من الفقھاء والقضاة وتتوافر لدیھم شروط وھى العلم والعدالة والرأى والحكمة .
  تمیز معظم الخلفاء بالعدید من السمات مثل : -   
  فشارك الرسول أصحابھ فى بناء المسجد وحفر الخندق لیكون منھج للمسلمین بعدهالمشاركة  – ١
المسلمات فاستغاثت  ئاالھتمام بالرعیة فمثال الخلیفة المعتصم عندما غزا جیش الروم منطقة الثغور وسبى – ٢

  فاستجاب لھا حفظا لنساء المسلمین . امرأه مسلمة وقالت وامعتصماه 
فعندما أرسل ملك الفرس سفیرا لعمر بن الخطاب فسأل أھلھا أین ملككم فأجابوه لیس لدینا العدل والرحمة :  – ٣

ملك بل لنا أمیر فذھب فرآه نائما فى الشمس على األرض فوق الرمال فقال السفیر ( رجل تھابھ جمیع الملوك 
  وتكون ھذه حالتھ ولكنك حكمت فعدلت فنمت یا عمر ) وقد أسلم لذلك .

  (ب) الوزارة :
عرفت معنى ولیس لفظا فى عصر الرسول صلى هللا علیھ وسلم وعرفت حین استعان الرسول بأصحابھ فى قضاء  -

  مصالح الناس مثل ابى بكر وعمر بن الخطاب
ومنصب رسمى فى العھد العباسى بسبب اتساع رقعة الدولة وتأثر العباسیین بالنظام السیاسى لفظا ومعنى  عرفت -

  واالدارى للفرس 
  والمسئولیة ) -واألمانة   -والحكمة   –والصبر  -( العفھ   معاییر وشروط اختیار الوزیر -

  (جـ) اإلمارة :
بعد الھجرة للمدینة وضع الرسول نظام إدارى فظھرت الحاجة لالستعانة بالوالة على البلدان فأناب عماال على  -

  الزكاة ) جمع –القبائل وعلى المدن ودورھم قاصرا على ( إمامة الصالة 
  النظر فى تدبیر الجیوش )  - اقامة الحدود    -النظر فى األحكام    -جبایة الخراج    -( حمایة الدین  مھام الوالى  -
مراقبتھم   -محاسبتھم على الھدایا إذا قبلوھا  : عن طریق والمسائلة فى عھد عمر بن الخطاب محاسبة الواله  -

  مطالبة ذمتھم المالیة  وكان الھدف حتى ال تزید استغالل الوالة لنفوذھم فى جمع الثروة   -ورفض الھدایا منھم  

  ) الدواویند(
  ھذا النظامعمر بن الخطاب وضع  -
  الدیوان یشبھ الوزارة حالیا  -
  نشأت الدواوین بسبب : -

  الحاجة لمراقبة أعمال العمال والوالة – ١             
  الحاجة لتنظیم الجیش ومعرفة أفراده – ٢            
  . اتساع رقعة الدولة والحاجة لتنظیمھا – ٣            
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  تعددت الدواوین  -
  الحصاء الجند والعطاء وتحدید رواتبھمدیوان الجند  -* فى عھد عمر بن الخطاب : 

  لتنظیم الخراج فى أقالیم الدولة فى المشرق والمغربدیوان الخراج  -                                  
  فى عھد معاویة بن أبى سفیان : * 
  لختم الرسائل بالشمع منعا للتزویر والتعدیلدیوان الخاتم  -
  لتأمین طرق مواصالت البرید وضمان نقل المعلومات دیوان البرید واالتصاالت  -
لإلشراف على الرسائل الواردة من الوالیات للخلیفة ومن  الخلیفة لعمالھ فى : وھى دیوان الرسائل واالنشاء  -

  األمصار
  

  (ھـ) القضاء
وفى عھده فكر فى نشر االسالم فى مصر عندما ارسل  صلى هللا علیھ وسلم الرسول أول قاضى فى االسالم  ھو  -

  للمقوقس 
الناس فى الخصومات والنزاعات طبقا للشریعة من الكتاب والسنة / االشراف على  ( الفصل بینمھمة القضاء  -

  )األخالق  –العلم  –سالمة الحواس  –االسالم شروط القضاء (  -وقاف  والحسبة )العدة أنظمة منھا األحباس ( ا
  
  دلل على اھتمام الخلفاء بإیجاد قضاه متخصصة فى بعض الوظائف مثل : -

  ھدى ( قاضى الجند الذى عینھ المھدى )أیام الم – ١   
  ندلس لكثرة المستعربین بھاالقاضى أھل الذمة للفصل بین أھل الدین الواحد وتعدد فى والیات ا – ٢  

  (و) الشرطة :
ھم مجموعة من الجند یعتمد علیھم الخلیفة أو الوالى فى حفظ األمن والنظام والقبض على الجناة والمفسدین  -

  المجتمع .لتحقیق سالمة 
شرطة كان یدیر حكم النزیھ ) والسبب أن رجل  –ذو عقل  –شجاع  –شروط رجال الشرطة ( سیاسى بارع  -

  الوالیة نیابة عن الوالى أو فى حالة غیابھ .
 -مساعدة الجیش ضد األعداء  -حمایة الخلفاء والوالة   -اقامة الحدود  -( تنفیذ األحكام الصادرة مھام الشرطة -  

  األسواق )حفظ 
  یتولى الشرطھ قائد مقرب من الخلیفة یسمى متولى الشرطة أو صاحب الشرطھ ملحوظة :

  (ز) الجیش والبحریة
  كونھ الرسول وكان قائد الجیش -تأمین حدود الدولة االسالمیة )   –تكون الجیش فى االسالم ( لنشر االسالم  -
  بسبب تعدد الجیوش والمعارك وكثرة مھام الخلیفةثم تولى بعد وفاتھ قائد یتسم بالشجاعة والحزم  -
  جند مصر )  - جند العراق    -جند قنسرین    -( جند الشام     فى عھد عمر بن الخطاب قسم الجیش لعدة أجناد  -
  جند افریقیة ) -فى العصر األموى بسبب اتساع الدولھ ( جند خراسان   -
  إجباریا ؟لماذا جعل عبدالملك بن مروان التجنید  -
  بسبب تقاعس كثیر من المسلمین عن الحرب وانشغالھم بالمھمات األخرى -
المواد  –النار االغریقیة  –( المنجنیق ثقیلھ  كـو الدروع ) –الرماح  –( السیوف خفیفة كـأنواع األسلحة :  -

  الحارقة )
  م الشام اسالمى بطلب من معاویھ حاكالبحریة واألسطول فكانت فى عھد عثمان بن عفان حیث أنشأ أول أسطول  -
أھم المعارك البحریة  والتى م   ٦٥٥ھـ /  ٣٤م  ، وذات الصوارى  ٦٤٩ھـ /  ٢٨معركة فتح قبرص وتعد   -

  ة االسالمیة على البحر المتوسط .أظھرت قوة البحری
تونس بأفریقیا   –الشام  –م بمصر  ٦٧٤ھـ/٥٤فى جزیرة الروضھ إنشاء المسلمین  دور لصناعة السفن  -

  واألندلس .
  * دور مصر فى بناء السفن الحربیة :

أیام صالح الدین فى الدولة األیوبیة اھتم باألسطول المصرى فى حروبھ ضد الصلیبین فخرج القائد حسام  – ١
  الدین لؤلؤ لحمایة السواحل االسالمیة فى الشام لمنع وصول االمدادات للصلیبین من الغرب

بیبرس فى عھد الممالیك عمل على استعادة مكانة األسطول أیام صالح الدین فأشرف بیبرس  أیام الظاھر – ٢
  بنفسھ على دور صناعة السفن فى الفسطاط والروضھ واالسكندریة ودمیاط فھو مؤسس البحریة المملوكیة .
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  النظام المالي الدرس الثاني

   الحضارة اإلسالمیة حضارة رائده في تنظیم الموارد المالیة واالقتصادیة للمجتمعات فقد عرفت البشریة أول
  وزاره للمالیة علي نفس النمط وھي بیت المال. 

  - أوأل:خصائص النظام االقتصادي في الدولة اإلسالمیة:
                                          .نابع من القرآن والسنة          .الجمع بین الثبات والمرونة والتطور  
                                         التوازن بین المادیة والروحیة    .رقابة الدولة وضمیر الفرد  

  ثانیأ:أھداف النظام االقتصادي في الدولة االسالمیة:                                                                                          
  وتحریر الناس من العوز ( الحاجة ) االستثمار األمثل لكل  الموارد االقتصادیة -     المعیشیة.      حد الكفایة توفیر -   -

:أنشأة وتطور بیت المال-  
  : یرسل العمال لجمع الفيء والصدقات فقد أرسل عمرو بن العاص لجمع صدقات عمان. كانفي عھد الرسول  
 : استمر الحال وكان یحفظ المال في بیتھ. في عھد أبو بكر الصدیق  
 في عھد عمر بن الخطاب  :-              .س:بم تفسر:إنشاء بیت المال في عھد عمربن الخطاب  
:السبب-   
  ـ الفتوحات العظیمة التي تمت في عھده والخیرات الوفیرة. ١
  ـ كان بیت المال إدارة مركزیة في عاصمة الخالفة وإدارات فرعیة في الوالیات ٢
وھنا ظھر مبدا الفصل بین السلطات  ـ جعل عمر بن الخطاب لبیت المال آمینا مستقالً في عملھ عن الوالي والقاضي. ٣

   فى عھد عمر
و  الكوفةوالیا  علي  عمار بن یاسرمر بن الخطاب بین اإلدارة السیاسیة والمالیة تفادیاً للمشكالت " عین ـ فصل ع٤

وكان من حق المسلمین رفض نقل االموال لعاصمة الخالفة اال بعد التاكد من اھل  عامالً لبیت المال"عبد هللا بن مسعود 
   الوالیة اخذوا اعطیاتھم

 
  
 المال في العصر األموي والعصر العباسي.س: قارن بین بیت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

:موارد بیت المال-  
  
  

 ب:الزكاة.ماذا یقصد  
  وھي أرقي ھي أحد أركان اإلسالم وفریضة محكمھ وھي مقدار معلوم من مال األغنیاء یرد إلي الفقراء 

 صور التكافل االجتماعي
 مصادر الزكاة  ما المقصود بـس:
 زكاة الركاز - زكاة الزروع والثمار  -زكاة السوائم ( األنعام الماشیة)   - ( المال) زكاة النقد مصادر الزكاة : ـــ

  والمعادن .
  
  
  

  في العصر األموي:---  

     .ًزادت موارد بیت المال وأشرفت الدولة علیھا إشرافا كامال 

      أمر عمالھ بمنع بیع األراضي الخراجیھ.,أعاد عمر بن عبد العزیز ھیكلھ بیت المال 

     االجتماعیة فزادت في عھده أموال بیت المال. زاد من اإلنفاق علي الرعیة لتحقیق العدالة  

  في العصر العباسي:--- 

         بلغت األمة غني ال وصف لھ في مواردھا 

         ) قنطار في كل سنة ). ٧٥٠٠كان قیمھ ما یدخل إلي بیت المال في عھد ھارون الرشید 
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.ماذا یقصد ب:الخراج  
  ".مقدار من المال أو المحصول یدفع كل عام بعد الحصاد " مقداراً معیناً من المال أو الحاصالت  
: یفرض على نوعین من األراضي الزراعیة  األراضي التي یفرض علیھا الخراج  

  

: وھما-  
           : أرض فتحھا المسلمین بالقوة ---  

   تكون األرض ملكا للدولة لكن تترك األرض في ید أصحابھا لخبراتھم الزراعیة - 
  یزرعونھا وینتفعون بھا ویدفعون نصف ما تغلھ األرض عینا أو نقدا.  - 

        : ًأرض فتحھا المسلمون صلحا---  
  ٠تكون األرض ملكاً ألصحابھا یتوارثونھا وھي األراضي العشریة والتي یدفع عنھا أصحابھا العشر -

:وھى ھي أرض ال یؤخذ منھا خراج وإنما یؤخذ ُعشر غلتھا علي أنھ زكاة ---األراضي العشریة :- - -                   
         ویعامل أصحابھا معاملة المسلمین. األرض التي أسلم أھلھا وھم علیھا دون قتال وال حرب  
         .األرض الموات أو البور التي استصلحھا المسلمون  
         األرض التي جال عنھا أصحابھا أو التي ال یعرف لھا صاحب وزعت علي الفاتحین بإذن الحاكم.  

  الیجوز تحویل االرض العشریة الرض خراج والعكس  ملحوظة :

 العبارة التالیة : أثبت صحة أو خطأ- - -   
  ساوت الدولة اإلسالمیة بین جمیع األراضي في دفع الخراج  ؟

     لم تساوي الدولة بین جمیع األراضي فقد كان الخراج یزید أو ینقص تبعا الختالف جوده األراضي  وقیمھ
وھذا دلیل على العدالة فى جمع  الحاصالت وجوده المحصول ونظام الري سواء كان من األنھار أو اآلبار أو األمطار 

  .الخراج
  

  
  

العشور. -:ـماذا یقصد ب  
 :عشر التجارة والبیوع.  -١     -نظام إسالمي یطلق علي  

  االرض العشریة -٣ عشر الصدقات أو زكاة الركاز ( الخارج من األرض ). -٢                                          
  
  

ـماذا یقصد ب:-   
  ھي مقدار من المال  یدفعھ أھل الذمة مقابل دفاع المسلمین عنھم وتمتعھم بجمیع حریاتھم وھي تقابل الزكاة

  المفروضة علي المسلمین.
الجزیة لیست من مستحدثات اإلسالم ... اثبت صحة ذلك ؟ 
فرضھا الیونانیون على سكان سواحل أسیا الصغرى مقابل حمایتھم من ھجمات الفینیقیین وكانت تسمي { ضریبة  -

  الرؤوس } بالقرن الخامس قبل المیالد 
  فرضھا الفرس والروم على الشعوب التي حكموھا .  -
 : فرض الدولة اإلسالمیة الجزیة علي غیر المسلمین  ؟ - - -بم تفسر  
  كانت الدولة تفرض علي المسلمین  أداء الخدمة العسكریة والدفاع عنھا  وإعفاء غیر المسلمین  
 .الجزیة كانت بدالً مالیاً عن الخدمة العسكریة المفروضة علي المسلمین  
  كان من یدفع الجزیة ھم الرجال القادرون علي حمل السالح  
 .تسقط الجزیة عن الذمي إذ لم تستطیع الدولة حمایتھم أو دخول الذمي اإلسالم  
: سماحھ اإلسالم تجاه أھل الذمة ؟ ---الدلیل علي  

         .كانت تُؤخذ الجزیة من الرجال القادرین فقط ویعفي منھا النساء واألطفال والمرضي والفقراء  
        كانت یناراً واحداً وفي العصر األموي مقدار الجزیة  یختلف من حالة إلي أخري ففي عھد الرسول كانت د

  فى السنة  أربعة دنانیر
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  :..ـس: حدد المقصود ب
كل ما اغتنمھ المسلمون من األعداء وأخذوه من أموالھم ومعداتھم وذلك بعد اضطرارھم للدخول معھم في حرب  -

  والقتال.بالقوة 
استثني منھا عمر بن الخطاب األرض التي تترك في أیدي أصحابھا ویتم تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد خصم  -

   الخمس وجعلھ في بیت مال المسلمین لصرفھ في المصالح العامة للمقاتلین ولمستحقي الفيء.
  
  

ـماذا یقصد ب:-   
 هللا بھ علي المسلمین دون قتال وما أخذه المسلمون من أموال بدون قتال.  ( انعم ) ھو ما أفاء  
 :ما أفاء هللا علي رسولھ من أھل القرى فللھ والرسول ولذي القربى  والیتامى   -یوزع خمس أخماس )

  والمساكین وابن السبیل ).
سھم  -سھم للمساكین  -سھم للیتامى.   -سھم لذي القربى  -سھم للرسول (ص)  -  -وكان یوزع الخمس كما یلي: -  

  ألبناء السبیل.
  
  

  

ـماذا یقصد ب:-   
 :ضریبة ثانویة تفرضھا الدولة. -ھي  

:أنواع المكوس-    
  : ما یفرض غیر المسلمین إذا انتقلوا من بلد  إلي بلد داخل بالد اإلسالم.    -عشور الجمارك وعشر التجارة 
  :         كالمعادن وما یخرج من البحار ومقدار زكاة المعادن الخمس ---واردات االمتالك العامة للدولة  
      واألموال التي ال صاحب لھا ( وتسمي المواریث الحشریة ). ---:            التركات التي ال وارث لھا  
ھو رئیس دیوان المواریث الحشریة ویضم تركات  مسئولحیث أصبح لھ دیوان خاص یرأسھ ھذا النوع  تطور  -

  الموتى. 
 وفي حالھ مواجھھ الدولة كارثة أو مجاعة یكون دور األغنیاء من غیر إكراه إلنقاذ المجتمع.  -

 :مصارف بیت المال-  
 .نفقات الخلیفة والوالة والقضاة وموظفي الدولة والعمال والجند  
 .تجھیز الجیوش ومعدات القتال  
  .المصالح العامة لبلدان المسلمین من إنشاء المساجد والطرق والجسور  
  .مصروفات المؤسسات االجتماعیة مثل المستشفیات والسجون  
  .توزیع األرزاق للفقراء والیتامى واألرامل وكل من ال عائل لھ  

 ریناإلنفاق علي غیر القاد  

=============================================================== 
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  الحیاة اإلقتصادیة واألجتماعیة الدرس الثالث
   الحیاه االقتصادیھ واالجتماعیھ تعدركیزه من الركائز العامھ في قیام الحضاره االسالمیھ* 

  حیث انطلق كأل منھما من قواعد الدین االسالمي التي تؤكد علي جوده العمل والنتاج والتعایش مع االخر والترابط

 االسري وتقدیر دور المرأه والتكافل االجتماعي 

  -الحیاة اإلقتصادیة:  ) أ

  س:وضح:.. مظاھر اھتمام المسلمون بالحیاة اإلقتصادیة..

السعي في الدنیا للعمل وطلب الرزق وبین االھتمام بمطالب االخره والعمل حث االسالم علي تحقیق التوازن بین  - ١

  علیھا

حمل النظام االقتصادي للدولھ االسالمیھ في طیاتھ عدیدا من القیم والمبادئ التي ھدفت الي تحقیق العدالھ والنمو  - ٢

  واالستثمار االفضل لكافھ الموارد

 :الزراعة: اوال-  
 ادى الى انتشار الفتوحات االسالمیھ واستقرار الدولھاو   علي االھتمام بالزراعةالدولة اإلسالمیة  حرصت  

 بدأ االھتمام بالزراعھ  فقامت الكثیر من المشروعات لوجود مقومات مھمھ في انحاء العالم.  -

    :ساعدت علي ازدھار الزراعھ عوامل عدة وھي  
  االراضي الصالحھ للزراعھ -٣المیاه                   وفره  -٢تنوع المناخ                         - ١

   مظاھر حرص المسلمون علي االھتمام بالزراعھ.  أید ذلك:... –
  ـ تطویر مشروعات الري١
  فاقامت الجسور وشیدت الجسور علي مجاري االنھار ومجاري السیول مثل (سد معاویھ الذي اقامھ الخلیفھ  معاویھ

  المنوره ) علي وادي الخنق بالمدینھ
اقاموا المقاییس مثل مقیاس النیل بجزیره الروضھ  
في االندلس ادخل المسلمون نظام زراعھ المدرجات في الجبال وحفروا. الترع    
اقاموا القناطر والجسور باالضافھ الي ادخال العدید من  النباتاتو  
اقام العباسیون شبكھ من قنوات الري ما بین النھرین (دجلھ والفرات )تعرف باسم النواظم النھا تنظم توزیع المیاه  
  -ـ الھتمام بالفالح ورعایتھ :٢
 اعھ بسبب تشجیع الخلفاء واالمراء حرصت الدولھ االسالمیھ علي االھتمام بالفالحین واذدھرت الزر  

  راعي الخلفاء واالمراء علي ان یعامل الفالحین معاملھ طیبھ وعدم ارھاق الفالحین بالضرائب وتخفیض الضرائب

  اذا قل المحصول 

  -االھتمام بالعلوم الزراعیھ : ـ٣   
  س: بم تفسر:...  ولھ االسالمیھ .تقدمت العلوم الزراعیھ في الد -

 وھي:..: وضع منھج علمي غایھ في الدقھ یستند الي ثالثھ عناصر بسبب 
  أنظمھ متطوره  - ١
  زراعھ المحاصیل  - ٢
  تطویر تقنیات الري  - ٣
  ایضا ادخال محاصیل جدیده والزراعھ اصبحت علما لھ اصول وقواعد -

  االنتاجحرص العرب المسلمون علي ابتكار طرق جدیده للري واستخدام االسمده الجیده لزیاده  -

استخدموا الدوره الزراعیھ واھتموا بوضع تقویم لتنظیم مواعید الزراعھ كما في مصر وقرطبھ وأنشاوا المدارس  -

  الزراعیھ 

  الزیتون)—قصب السكر—التفاح–النخیل —الكروم–من اھم المحاصیل الزراعیھ (الحنطھ  -

: دلل علي صحة العبارة:اھتمت الدولة بالصناعة.                -الصناعة:  - ثانیا  
  عندما جاء االسالم حث علي العمل واتقانا لصناعھ وضرب الصحابھ اروع االمثلھ. -أ 

  كان الخباب بن االرّت حدادا وكان (عثمان بن طلحھ )خیاطا. -ب
  عثمان بصناعھ السفناھم الخلیفھ عمر بن الخطاب بالتصنیع الحربي واھتم  -ج
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(ساھم التقدم الصناعي ن المسلمون المحركات لرفع المیاهفي العصرین االموي والعباسي اخترع المھندسو -د 
  للحضاره االسالمیھ في قیام الثوره الصناعیھ في اوربا ).

  كان للدولة اإلسالمیة دور في تنظیم الصناعة.    س:أید ذلك:....  - تنظیم الصناعھ : 

  ل طائفھ حرفیھ (نقابھ)امین لھا یتولي تمثیلھا امام المحتسب.كان لك - ١

  ـ كانت ھذه التنظیمات عباره عن تجمعات حرفیھ ومھنیھ وصناعیھ ینتسب الیھا الصناع ومن یعمل    ٢
  في الحرفھ الواحده أو عدد من الحرف القریبھ من بعضھا.    
  ـ كان لكل نقابھ ادارتھا وشیوخھا واعرافھا.٣
صناعتھا  طویرھا وتنظیم  انتاجھا ودقھ وظیفتھا مساعده أعضائھا والحفاظ علي المھنھ واسرارھا وتـ من ٤  

  وتقدیر أسعارھا واالجور وایام العمل واوقاتھ.
  الحظ أھم الصناعات ھي:....  

  منھا الحریریھ في فارس والعراق والشام والكتانیھ في مصر وفارس   -الغزل والنسیج :- ١
فأمر ھارون  ق الصین في عصر الدولھ العباسیھ عرف المسلمون صناعھ الورق عن طری  -:صناعھ الورق - ٢

  البردي في خراسان وحل دریجیا محل ورق   الرشید باقامھ مصانعھ
  انتشرت في كافھ أنحاء الدولھ االسالمیھ كالصناعات الحدیدیھ وصناعھ الذھب والفضھ   - الصناعات المعدنیھ  :- ٣

النحاس بالذھب أو الفضھ خاصھ في وصناعھ تكفیت (تطعیم)المعادن ومنھا البرونزو                                 
  الموصل ومن أمثلھ تلك المصنوعات (القنادیل والشمعدنات)

  .الحلويوارتبطت بالسكر صناعات اخري مثل أقام المسلمون اول معامل لتكریر السكر   - الصناعات الغذائیھ   :- ٤
زجاج االواني  - مسلمون فیھا ومن امثلتھ:تعد من أدق الصناعات الكیماویھ التي نبغ ال -الصناعات الزجاجیھ :- ٥

  والقنیات للزینھ 
  الالذقیھ وصورفي  –اھمھا صناعھ السفن (االسكندریھ ودمیاط والفسطاط في مصر  -الصناعات الخشبیھ :- ٦

  بیات والشرفات وصنع اثاث المنازلالشام)وصناعھ االرابیسك واستخدمت في صناعھ المشر                    
 : التجارة:ثالثا -  
بم تفسر : ازدھار التجارة في الدولة االسالمیھ ؟  
  وجود شبكھ مواصالت واسعھ  لتسّھل حركھ سیر البضائع والسلع       تشیید المسلمین الخانات والفنادق  
 بناء األساطیل لحمایة السواحل من قرصنھ اللصوص                                                                                                 
 اھتمام الخلفاء بسك ألعملھ والحرص علي ضبط معاییرھا  
 ألسواق.االھتمام باقامھ ا  
  ازدھار التجارة في الدولة اإلسالمیة.  س:الدلیل:..* 

  اتباع سیاسة حریة التجاره  ولم تقید حریة نقل السلع  -

  لم تحتكر الدولھ تجارة اي بضاعھ أو تمنع مبادلتھا  -

  ساد األمن في الدولھ االسالمیھ وقمع اللصوص وقطاع الطرق وازدھرت التجاره وتوفرت السلع والمنتجات  -

مع تزاید انتشار الحرف والصناعات بالدولھ االسالمیھ بدأت تتسع مجاالت التجاره والتوزیع االجتماعي للعمل  -

  والحرف وأخذت تنشأ طوائف الحرف وأصحاب المھن وتتوزعوسط المدن
  

: س:وضح: أثر.......... أو النتائج التي ..........                   -أثر التجارة في انتشار اإلسالم  
 ساھمت في نشر اإلسالم في ما وراء  الصحراء الكبري  
 ساھم التجار المسلمین بحسن تعاملھم وأدبھم وأمانتھم فى نشر اإلسالم   
 مقدیشو )—ممبسھ—منھا (كلوهظھرت مراكز إسالمیھ في شرقي إفریقیا 
( الفلبین) ازدھرت الجالیات االسالمیھ في كثیر من األطراف مثل (الھند والصین وجزر سولو  
 ( االھتمام بالتجارة في الدولة االسالمیھ)  : النتائج المترتبھ علي  
  ابتكار المسلمون الكثیر من النظم المالیة والتجاریة التي عرفتھا عنھم أوروبا بعد ذلك  
  استفادوا كثیرا عن الثروة المالیة والخبرة بشؤون الحیاة والمعرفة بأخالق الناس  
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 : س:وضح مظاھر تأثر الغرب......             -تأثرالغرب بالمسلمین اقتصادیا  

  للعالم االسالمي ساھم في نمو المبادالت التجاریھ بینھ وبین بیزنطھ.الموقع المتمیز  - ١

والخبرات والتي أدت الي انتقال  العلوم تكوین منظمات تجاریھ ومراكز تجاریھ في جنوب أوروبا الي  مما أدي
  العربیھ الي الغرب 

ع علي ثقافھ العالم االسالمي أدي تنقل االوربیون بین المدن االسالمیھ علي شواطئ البحر المتوسط الي االطال - ٢

  وحضارتھ ونقلھا عند عودتھم الي الغرب االوروبي.

لالستفاده من حضارتھم (حین استولي النورمان علي صقلیھ من المسلمین حرصوا علي ابقاء المسلمین فیھا فمثال 
ل في أحد وجھیھا ایھ ولھذا فان ملوك النورمان قاموا بسك العملھ ونقود تحموخبراتھم وكذلك الخبره العسكریھ.(

  ) قرأنیھ كریمھ
من ناحیھ الزراعھ تأثر الغرب بالعالم االسالمي فأدخلوا الكثیر من النباتات الشرقیھ الي بالدھم مثل (البطیخ  - ٣

 والثوم واالرز والسمسم واللیمون وقصب السكر والتوابل والعقاقیر والسكر

  . انصهار طبقات المجتمع االسالمى فى بوتقة واحدة 

  . عاشت عناصر المجتمع االسالمى دون تمییز طبقى بینها* 

  تعایش سلمان الفارسى وبالل الحبشى النبى محمد العربى . - :  حیث

وجد الموالى من غیر العرب تسامحا برز مالمحه فى بلوغهم أعلى درجات العلم والفكر واألدب ، فكان منهم  -

  والة وأصحاب الدول المستقلة .الفقهاء والقضاة والعلماء واألطباء والوزراء وال

  عاش البرامكه والطولونیون واالخشیدیون والسالجقة فى كنف الخالفة االسالمیة . -

  عاش أهل الذمة فى قلب المجتمع االسالمى فكانوا صیارفته وأطبائه وكتابه . -

  . كان للمرأة دور سیاسى وحربى فى الحضارة االسالمیة

  * شاركت فى بیعة العقبة الثانیة      اء الراشدین : ى عصر النبوة والخلفف - :  حیث 

  * شاركت فى القتال بدایة من غزوة أحد مرورا بغزوة خیبر وحنین وحروب الردة والیرموك 

  استمر دورها السیاسى وكان لها نفوذ واسع فى الدولة . فى العصرین األموى والعباسى : -

  . اهتمام الدولة االسالمیة بالعلماء

تقاضى العلماء الرواتب الشهریة التى توفر لهم معیشة كریمة ، حیث كانوا یعینون فى المدارس ودور  - :  حیث

  الحدیث والبیمارستانات ویخصص لهم من أوقافها رواتب .

تخصیص أماكن فى دور العلم للعلماء للسكن بها أو الستراحتهم ما بین الدروس والصالة ووجد كذلك غرف  -

  لسكنى الطلبة المغتربین ومازالت تلك الغرف شاهدا قائما فى مدرسة السلطان حسن وغیرها من مدارس القاهرة .

ئهم العلمى ، فكان المأمون یعطى وزن الكتاب منح الخلفاء والسالطین الهبات والعطایا للعلماء تشجیعا على عطا -

  المترجم للغة العربیة ذهبا لمترجمه .

توقیر العلماء واحترامهم والحرص على أخذ مشورتهم فكان معاویة بن أبى سفیان یحرص على أن یضم مجلسه  -

  العلماء وأصحاب السیر وكذلك فعل المأمون .

  . األوروبیون بالجامعات االسالمیة فى األندلسكان للعلوم الدینیة تأثیر على الطالب 

  * تأثر الغرب بالعلوم الدینیة للحضارة االسالمیة .  

  ببعض أحكام الفقه المالكى  المدنى الفرنسىتأثر القانون  - :  حیث 
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تأثر إعالن المؤتمر الخاص بالقضاء على التمییز ضد  - م بما جاء فى الشریعة االسالمیة وتكاد ١٩٦٧المرأة 

  تكون العبارات الخاصة بحقها فى التملك والمیراث واألهلیة  القانونیة نسخة مما كتب فى الفقه االسالمى .

   تأثرت أوروبا بالحضارة االسالمیة فى مجال اللغة واألدب

  تأثر الغربیون وخاصة شعراء األسبان باألدب العربى تأثرا كبیرا بل كان بعضهم ینظم الشعر العربى . - :  حیث

  تأثرت القصة األوروبیة فى نشأتها بما كان عند العرب من فنون القصص فقد / -

  موضوع مسرحیته ( العبرة بالخواتیم) من قصص ألف لیله ولیله . شكسبیر* اقتبس 

  فى كتابة الكومیدیا االلهیة برسالة الغفران ألبى العالء المعرى والفیلسوف المسلم ابن العربى .دانتى * تأثر 

  . لمین إسهامات كبیرة فى مجال الطب والصیدلةكان للمس

أنشأوا البیمارستانات ( المستشفیات ) فقد أنشأ الولید بن عبدالملك فى العصر األموى أول بیمارستان  - : حیث 

  اسالمى لعالج الجذام 

  عرفوا التخصص ، فكان منهم أطباء عیون وجراحة ، وأمراض النساء وغیرها . -

  عملیات جراحیة ، مثل : الوالدة القیصریة  وخیاطة الجروح .تمكنوا من إجراء  -

  عرفوا المرقد ( المخدر) وعالجوا الشلل وأزالوا المیاه من العیون ، كما عرفوا الطب الوقائى . -

  . جامع مفردات األدویةاكتشفوا عقاقیر جدیدة وأشهر من كتب فى الصیدلة ابن البیطار حیث ألف كتابه  -

  . بالكثیر فى علم الكیمیاءساهم المسلمون 

تنقیة المعادن  -صناعة الورق     - تركیب األدویة   -اكتشاف الكحول وروح النشادر       - :  حیث قاموا بـ 

  والمستحضرات المعدنیة .

  . كان للمسلمون إسهامات عدیدة فى مجال الفلك

واألندلس لرصد األجرام السماویة ، فعرفوا موضع بنوا المراصد الفلكیة الدقیقة فى نیسابور وبغداد والقاهرة  - :  حیث

  رسموا خطوط الطول ودوائر العرض التى وضعها العالم ابوعلى المراكشى . –الشمس وتقدیر محیط األرض .  

   تأثر األوروبیون بالحضارة االسالمیة فى مجال العلوم التطبیقیة

  أخذت أوروبا أسالیب الزراعة  وآلة االسطرالب . - :  حیث

نقلت أوروبا آالت صناعة الورق واالبر المغناطیسیة ( البوصلة) وكان للساعات المائیة المعقدة واآلالت ذاتیة  -

  التشغیل 

  تأثیرها القوى على الحرفیین األوروبیین الذین صنعوا أولى الساعات المیكانیكیة فى القرن الثالث عشر المیالدى .

ددیة) لصیاغة قوانینه المشهورة عن حركة الكواكب فى القرن السادس استخدم ( كبلر) الزیج ( جداول ریاضیة ع -

  عشر م 

أصبحت مؤلفات علماء الریاضیات  - اعتمد علماء أوروبا فى عصر النهضة على المراصد الفلكیة االسالمیة . -

  الجامعات األوروبي .والفلك المسلمین ، مثل كتاب الخوارزمى ( الجبر والمقابلة) مصدرا أساسیا فى الریاضیات فى 
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  . تعددت أنواع العمارة االسالمیة 

  تتمثل فى المساجد والزوایا العمارة الدینیة : -:  حیث كان منها 

  تتمثل فى القالع والحصون واألسوار واألربطة . العمارة الحربیة : -

  تتمثل فى المنشآت العامة بالمجتمع مثل الخانات والفنادق والحمامات واألسواق واألسبلة وغیرها  العمارة العامة : -

تتمثل فى القصور والبیوت فأخذت كل مدینة طابعا إسالمیا خاصا فى الهندسة المعماریة العمارة السكنیة :  -

  لمنازلها

  . تأثر الغرب األوروبى بالحضارة االسالمیة فى مجال العمارة

أثرت فنون العمارة االسالمیة فى فنون العمارة الغربیة تأثیرا واضحا فى كثیر من عمائرهم ، فقد اقتبس  - :  حیث 

الغربیون بعض األسالیب المعماریة من العرب ، على سبیل المثال : أرسل االمبراطور البیزنطى سفیرا الى بغداد 

القسطنطینیة على طراز قصور بغذاد ، وخطط حدائقه على  لدراسة فن العمارة االسالمى وبنى له قصرا بالقرب من

  نمط الحدائق االسالمیة .

  انتقلت األسالیب المعماریة والزخرفیة الى بالد الغرب عن طریق األندلس وصقلیة وظهر ذلك فى : -

لتخطیط سراقوسطه التى ظهر فى معمارها مثال للعقود االسالمیة ، وجاء برج الكنیسة مشابها  * كنیسة مدینة

  واستخدموا فیها المقرنصات االسالمیة . مسجد القیروانالمآذن فى  المساجد األندلسیة واالفریقیة ، وخاصة ماذنة 

* أخذ رسامو أوروبا فكرة تزیین األسقف بالصور الملونة إلى درجة أنهم نقلوا كتابات عربیة زینوا بها األسقف رغم 

  أنها  ذات طابع اسالمى . 

  والمفاھیم أھم المصطلحات
رئاسة عامة ألمور المسلمین جمیعا الیجاد المناخ االجتماعى الذى تتحقق فیھ العدالة   الخالفة

  واألمن ووحدة األمة ورعایة مصالح أفرادھا وفقا لتعالیم الشرع
مجموعة من الجند یعتمد علیھم الخلیفة أو الوالى فى حفظ األمن والنظام ، والقبض على   الشرطة

  والمفسدین ، بما یكفل سالمة المجتمع وأمنھ .الجناة 
المؤسسة التى تشرف على ما یرد الى الدولة من موارد وما یخرج منھا من مصروفات فى   بیت المال

  أوجھ النفقات المختلفة
ركن من أركان االسالم ، وفریضة محكمة ، وھى مقدار معلوم من مال األغنیاء یرد الى   الزكاة

  إخوانھم الفقراء .
مقدار معین من المال أو الحاصالت یفرض على أنواع معینة من األراضى الزراعیة ویدفع   الخراج

  كل عام بعد الحصاد
مقدار من المال یفرض على أھل الذمة مقابل دفاع المسلمین عنھم وتمتعھم بجمیع حریاتھم   الجزیة

  ، وھى تقابل الزكاة المفروضة على المسلمین .
غنمھ المسلمون واستولوا علیھ من أموال العدو ومعداتھم بالقوة والقتال بعد الدخول كل ما   الغنائم

  معھم فى حرب
  ما أفاء هللا بع على المسلمین وما أخذه المسلمون من أموال دون قتال ( صلحا )  الفیئ

  ضرائب ثانویة كانت تفرضھا الدولة االسالمیة   المكوس
المواریث 
  الحشریة

  وارث لھا واألموال التى ال صاحب لھاالتركات التى ال 

  تجمعات حرفیھ ومھنیة وصناعیة ینتسب إلیھا الصناع  طائفة حرفیة
علم تفسیر 

  القرآن
  علم یراد بھ فھم كتاب هللا
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  علم یبحث فى كیفیة ترتیل آیات القرآن الكریم واختالفھا ( منسوبا لناقلھ )  علم القراءات
  أقوال وأفعال وتقریرات وصفات النبى محمد الخلقیة والَخلقیة   علم الحدیث

العلم الذى یتناول األحكام الشرعیة من عبادات ومعامالت وحدود وغیرھا ، ومصدره   علم الفقھ
  القرآن والسنة ثم القیاس واالجتھاد

بالروایة من الطرق علم أوزان الشعر الموافق ألشعار العرب والتى اشتھرت عنھم وصحت   علم العروض
  الموثوق بھا ، ویبحث فیھ عن أصوال األوزان .

  األجزاء المتدلیة من السقف وھى نوعان داخلیة وخارجیة   المقرنصات
  

   : * طبقات المجتمھ فى الدولة االسالمیة
  الطبقة العلیا ( طبقة الحكام ) :  – ١
  كبار قادة الجند ) –أصحاب الدواوین  –كبار رجال الدولة من ( الوزراء  -السالطین واألمراء       - الخلفاء     -
كبار  –األدباء ( كان لھم نفوذ كبیر )  -* العلماء ( كان الناس یرجعون إلیھم فى أمور دینھم    الطبقة الخاصة : – ٢

  التجار
  رؤساء الطوائف ( الحرف الصناعیة)  - التجار     -: * أصحاب األمالك      الطبقة الوسطى – ٣
   المنتمون لھذه الطبقة یختلفون باختالف أحوالھم وثرائھم وكانوا یمثلون ركیزة أساسیة فى المجتمع* 

  حیث یقوم علیھم مناط الحركة االجتماعیة ویقاس باتساع ھذه الطبقة مدى رقى المجتمع وتحضره .
أضیف الیھم فى العصر   -أھل الحرف البسیطة   -صغار التجار   -الفالحین   -:   لطبقة العامة ( سواد األمھ )ا – ٤

  العباسى من عرفوا بالعیارین ، والشطار ، والخدم .
  : * المؤسسات العلمیة فى الدولة اإلسالمیة

  أصبح لھ دورا علمیا رائدا مع تأسیس مسجد الرسول بالمدینة النبویة .  المسجد :
عرفت منذ بدایة االسالم وكان ھدفھا تعلیم القرآن الكریم والقراءة والكتابة والحساب والخط العربى  الكتاتیب :

  والقصص فكانت تقوم بدور المدرسة االبتدائیة حالیا .
  ھجرى وازدھرت فى القرن الخامس الھجرى .* نشأت فى القرن الرابع ال المدارس :

  * انقسمت الى مدارس أھلیة یشرف علیھا أصحابھا ومدارس تشرف علیھا الدولة .
  عرفت أنواع متعددة مثل مكتبات المساجد والمكتبات العامة ومكتبات المدارس والمكتبات الخاصة . المكتبات :

  :* العلوم الدینیة 
  كتب التفاسیر تفسیر الطبرى( الجامع ألحكام القرآن ) ، وتفسیر ابن كثیر . من أشھر علم تفسیر القرآن : -
  ظھر مع دخول أجناس متعددة فى اإلسالم حرصا على سالمة نطق اآلیات .علم القراءات :  -
  واالمام مسلم . -أشھر من جمع الحدیث : االمام البخارى   علم الحدیث : -
  الھجرى حتى استقرت المذاھب الفقھیة األربعة .لم ینقض القرن الثانى  علم الفقھ : -

  : * العلوم االنسانیة واالجتماعیة
  الم والتصوف والفلسفة االسالمیة تعددت جوانب التفكیر الفلسفى عند المسلمین وكان من أھمھا علم الك - الفلسفة : -
  االمام الغزالى .  -الفارابى    -المسلمین : ابن رشد  من أشھر فالسفة  -
: من أشھر مؤرخى الدولة العباسیة : الطبرى ، ابن األثیر ومن أشھرھم فى مصر ابن عبدالحكم ،  التاریخ -

  والمقریزى .
  من أشھر علماء الجغرافیا : ابن حوقل  ، االدریسى . الجغرافیا : -
ع أثناء دراستھ للعمران یعد ابن خلدون المؤسس لھذا العلم حیث قام بوضع اللبنات األولى لعلم االجتما االجتماع : -

  البشرى .
  : * علوم اللغة واألدب

  أشھر العلماء : ابو األسود الدؤلى ( أول من كتب فى علم النحو ) وسیبویھ الذى قام بتطویر علم النحو . النحو : من -
  أسسھ الخلیل بن أحمد الفراھیدى الذى قسم الشعر الى ستة عشر بحرا . العروض : -
  :  أشھرھم الجاحظ . النثر: أشھرھم الفرزدق ، وابن سناء الملك .        الشعر األدب العربى : -

  : * العلوم التجریبیة والتطبیقیة
  أنشأ الولید بن عبد الملك فى العصر األموى أول بیمارستان إسالمى وكانت لعالج الجذام . الطب : -
  یوحنا بن ماسویھ . –ابن النفیس  –ابن سینا  –الزھراوى  –الرازى  أشھر األطباء : -
  یعد ابن البیطار أشھر من كتب فى الصیدلة ، وصاحب كتاب جامع مفردات األدویة . الصیدلھ : -



   ٠١٠١٢٧١١٤٠٣سلسلة مریم فى التاریخ االسالمى للصف الثانى الثانوى اعداد االستاذ / تامر عالم مدرس التاریخ والجغرافیا  م/ 

یعد جابر بن حیان أول عالم یؤسس علم الكیمیاء  الكیمیاء : -  .
ساھمت مؤلفات بن سینا وھبة هللا ملكا البغدادى فى وصول نیوتن الى معادالت ریاضیة  الفیزیاء والبصریات : -

  لقوانین الحركة الثالثیة وقوانین الجاذبیة األرضیة  .
یعد الحسن بن الھیثم مؤسس علم  -  البصریات  من أوائل المسلمین الذین كتبوا فى  * یعد ابویوسف الكندى

  البصریات
  المسلمون فى تفسیر كثیر من الظواھر الطبیعیة والجیولوجیة ودراسة الصخور والجبال والمعادن  نجح  الجیولوجیا : -
  عرفوا توزیع الیابس والماء . -
  . محمد بن موسى بن شاكرمن أشھر علماء الفلك  -ارتبط عند المسلمین بالشعائر الدینیة   -الفلك :  -
سابور وبغداد والقاھرة واألندلس لرصد األجرام السماویة فعرفوا بنى المسلمون المراصد الفلكیة الدقیقة فى نی -

أبو على رسم المسلمون خطوط الطول ودوائر العرض التى وضعھا العالم  –الشمس وتقدیر محیط األرض .  موضع
  .المراكشى

تطور علم الجبر على ید كثیر  –كانت قضایا المیراث فى الفقھ االسالمى سببا البتكار ھذا العلم  :الجبر  الریاضیات :-
  ابتكر العرب حساب المثلثات . –العلماء منھم ابى كامل شجاع المصرى وعمر الخیام  من

  عرفھ العرب بعد ترجمة األعمال االغریقیة خاصة كتاب إقلیدس ( أصول الھندسة ) -  : لھندسةا
  ا ورسم المضلعات المنتظمةألف المسلمون مصنفات كثیرة فى المسائل الھندسیة مثل تقسیم الزوای -
  طبق المسلمون معارفھم الھندسیة على فنھم المعمارى من مساجد وقصور ومدن وغیرھا . -
  -أطلق علیھ العرب ( علم الحیل النافعة )    - المیكانیكا : -
  صنع العلماء المسلمین المئات من اآلالت المیكانیكیة مثل الساعات المائیة وآالت رفع المیاه . -
  : فنون العمارة االسالمیة * 
  مسجد عمرو بن العاص . –: یمثلھ  مسجد رسول هللا   الطراز العربى البسیط -
  قلعة حلب بسوریا .  -تمثلھ قلعة صالح الدین بمصر    الطراز األیوبى : -
  : تمثلھ  بیمارستان المنصور قالوون ووكالة الغورى وخان الخلیلى بالقاھرة . الطراز المملوكى -
  جامع القرویین بفاس بالمغرب . -: وتمثلھ قصور غرناطة باألندلس    الطراز المراكشى واألندلسى -

  : * سمات العمارة االسالمیة
من أمثلتھا قبة الصخرة فى  - برع المسلمون فى تشیید القباب الضخمة ونجحوا فى حساباتھا المعقدة    - القباب : -

  بیت المقدس
  اتخذت تیجانا وعقود مدببة وروابط خشبیة (علم عقود األبنیة) األعمدة :  -
  أصبحت حدوة الفرس تدل على الفن المعمارى االسالمى . –
  انتشرت المقرنصات الداخلیة فى المحاریب والسقوف    - المقرنصات : -
  انتشرت المقرنصات الخارجیة فى صحون المآذن وأبواب القصور والشرفات . -
  ھـ . ٨٧أول ما ظھر من أشكال ھندسیة ھو العقد المنفوخ الذى استخدم فى المسجد األموى بدمشق عام  العقود : -
  


